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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 ترميم مدينة برنيكي األثرية ببنغازي
ص16

تحذير

فضاء

حذرت منظمة »أوبك«، من أن تعافي 
سوق النفط قد يستغرق وقتا أطول 

من المأمول في ظل ارتفاع عدد حاالت 
اإلصابة بفيروس »كورونا« في أنحاء 

العالم، وفق األمين العام للمنظمة محمد 
باركندو، الذي قال إن أوبك وحلفاءها 

»لن يغيروا المسار« على صعيد إعادة 
التوازن إلى السوق. وبدأت منظمة 

البلدان المصدرة للنفط وحلفاء، من 
بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج 

النفط في أبريل نيسان مع تضرر الطلب 
بفعل الجائحة.

ألف 700
برميل

إنتاج النفط الليبي هذا األسبوع.
»بلومبرغ«

نفط

كل شيء

تصويت

قريبا في ليبيا
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 شكوك تالحق التزام طرفي )5+5( بتعليق االتفاقات العسكرية

 غموض
دخلت الجزائر مرحلة غموض سياسي 

جديد، بعد إعالن الرئاسة الجزائرية، نقل 
الرئيس عبدالمجيد تبون إلى ألمانيا 

إلجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من 
خضوعه للعزل الصحي في مستشفى 

تابع للجيش الجزائري.
الغياب الغامض وغير المفهوم لتبون 

)75 عاما( أعاد سؤال 
مستقبل السلطة 

في الجزائر بعد 
عام نعمت فيه 

باالستقرار النسبي، 
بعد تولي الرئيس 

الجديد السلطة خلفا 
لبوتفليقة الذي ساءت 
حالته الصحية قبل أن 

يستقيل من منصبه.
تساؤالت عديدة 
قد يطرحها الغياب 

المفاجئ للرئيس 
تبون عن ممارسة 

سلطاته، ولعل أبرزها، 
حول سيناريوهات دخول 

الجزائر في مرحلة جديدة 
من عدم االستقرار، أم أن 

هذا الغياب العارض هو مأزق 
موقت ستعود بعده األمور إلى 

طبيعتها؟

مهرجان »الجونة 
السينمائي« يختتم 

فعالياته السبت
13

14

أدلت رائدة فضاء أميركية بصوتها 
االنتخابي من محطة الفضاء الدولية 
ISS يوم الخميس؛ مما جعل صوتها 

مسموعًا فى االنتخابات الرئاسية، على 
الرغم من ارتفاعها 253 مياًل »408 

كيلومترات« فوق األرض.
وقالت عضوة الطاقم »كيت روبينز« 

التي بدأت مهمة لمدة ستة أشهر على 
متن المحطة المدارية األسبوع الماضي، 
على حساب وكالة الفضاء األميركية على 
تويتر: »من محطة الفضاء الدولية: لقد 

قمت بالتصويت اليوم.

جدل حول األسماء.. وتخوف من فراغ سياسي في حالة فشله

ـ»كورونا« رغم ضعف اإلمكانات حمالت حكومية وشعبية بالبلديات للتصدي ل

في استطالع حول »ملتقى تونس«: املطالبة  بإشراك  الشباب في املرحلة املقبلة

ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية

البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر على االقتصاد الليبي
ثالثة  مــن  الــدولــي  البنك  حــذر 
االقتصاد  انتعاش  تعرقل  مخاطر 
على  القريب  الــمــدى  على  الليبي 
لعودة  السياسي  اليقين  عدم  رأسها 
االستقرار واحتمال ضعف الطلب عن 
وراء  أسباب  أربع  فيما رصد   ، نفطها 
بنسبة  الوطنية  العملة  قيمة  انهيار 

54 % في غضون 6 اشهر.
ــآفــاق  وفـــي آخـــر تــشــخــيــص ل
عن  الصادرة  ليبيا  في  االقتصادية 
وعلى  األسبوع،  هذا  الدولي  البنك 
النفط  انتاج  استئناف  من  الرغم 
يعكس  العام  من  تبقى  ما  ان  اال 
الموازنة  بعد  الوخيم  الوضع  جزئيًا 
المعتمدة في 2020 ، حيث تم التنبؤ 
بعجز هو األكبر في السنوات األخيرة 
واقتصادية  صحية  أزمة  سياق  ففي 
والعالمي،  المحلي  الصعيدين  على 
األمر الذي اسفر على صدمات ضربت 

العرض والطلب على النفط.
المخاطر  ميزان  ميل  إلى  ويشير 
عالية  وبصورة  السلبي  االتجاه  إلى 
ثالثة  مــحــددا  المعتاد،  مــن  أكثر 

الوطني،  االقتصاد  على  تأثيرات 
فأوال يبدو السالم واالستقرار بعيدي 
الــدول  أجــنــدات  ضــوء  على  المنال 
تدعم  التي  المتضاربة  األجنبية 
في  المشاركة  الرئيسية  األطــراف 
والسلطة  الثروة  اجل  من  الصراع 
التعافي  يؤخر  أن  شأنه  من  ما  وهو 

واالستقرار.
ورأى التقرير أن االنتشار المستمر 
لعدوى »كورونا« في أوروبا يقود إلى 
تعطيل كل من العرض والطلب على 

أن  يستبعد  ولم  األساسية.  السلع 
الطلب  انخفاض  من  ليبيا  »تعاني 
إلى  ــؤدي  ي نحو  على  النفط  على 
انخفاض دخلها وتراجعا في إمدادات 
االستهالكية  والــســلــع  الــمــعــدات 
أن  شانه  من  الــذي  األمــر  النهائية 
من  ويزيد  الخدمات  تقديم  يعوق 
تزايد  إلــى  ونبه  الشعب.  ضائقة 
مع  »كورونا«  وبــاء  احتواء  صعوبة 
انتشاره في ليبيا في ظل التدهور في 

النظام الصحي.

طرابلس–الوسط

اتفاق  على  التوقيع  من  أسبوع  مرور  مع 
ــم  ودائ ــام  ت بــوقــف  القاضي   »5+5«
إلطالق النار في ليبيا، بدأ االتفاق يخضع 
ُأثير  الذي  الحاد  الجدل  أمام  اختبار  ألول 
منتدى  في  المشاركين  قائمة  بشأن 
المتبادلة  والمالسنات  السياسي،  تونس 
وقف  بند  خرق  حول  الصراع  طرفي  بين 
العمل بـ»االتفاقات العسكرية« على نحو 
إلى  واألميركية  األممية  بالضغوط  دفع 
الحكم  مؤسسات  على  للحفاظ  الواجهة 
الرؤية  تتضح  ريثما  الحالية،  االنتقالي 
يعني  قد  ما  الوحدة«  »حكومة  بشأن 
الرئاسي  المجلس  رئيس  استقالة  تأجيل 
لحكومة الوفاق فائز السراج، ريثما يكون 

المناخ السياسي يتيح ذلك.
تركي   - أميركي   - أممي  تناغم  وفي 
السراج  حدده  موعد  حلول  من  أيام  قبل 
عبرت  أكتوبر،  نهاية  مع  منصبه  لترك 
في  »أملها  عن  بليبيا  األممية  البعثة 
مواصلة السراج عمله، حتى يحين الوقت 
السياسي  الحوار  ملتقى  فيه  يقرر  الذي 
جديدة«،  تنفيذية  سلطة  تكليف  الليبي 
لدى  األميركي  السفير  من  دعوة  وسط 
في  البقاء  إلى  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 

منصبه لفترة أطول قلياًل.
التمسك  وراء  من  القراءات  وتتعدد 
بالسراج بين الرغبة األميركية في تهدئة 
تركيا للقبول بعملية الحوار الشامل وبين 
تجنب الفراغ السياسي الذي قد ينجم عن 
تنحي السراج مع غياب البديل، في وقت 
ترى واشنطن سيناريو إخفاق التوصل إلى 
تفاهمات في تونس يوم 9 نوفمبر خيارًا 
واردًا رغم تزايد احتماالت نجاح التسوية 
السياسية في ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف 
بالضغط على  بينما تستمر  النار.  إطالق 
سيفوز  عمن  النظر  بغض  الطرفين  كال 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  فــي 

األسبوع المقبل.
تمهيدي  ليبي  اجتماع  إطــالق  ومنذ 
يوم  المتحدة  األمم  برعاية  الفيديو  عبر 
تضم  قائمة  وإعالن  أكتوبر   26 اإلثنين 
عن  ممثلون  منهم  ليبية،  شخصية   75

ومكونات  ــة،  ــدول وال الــنــواب  مجلسي 
نشطاء  جانب  إلى  مختلفة،  واتجاهات 
في  قدمًا  للمضي  وسياسيين،  مدنيين 
والتحضير  الليبية  السياسية  العملية 
ردود  من  سلسلة  تفجرت  تونس،  لحوار 
بسبب  األممية  للبعثة  المنتقدة  الفعل 
المشاركين،  أسماء  اختيارها  طريقة 

وتوجهاتهم.
لملتقى  الممهدة  النقاشات  وتهدف 
تونس إلى اختيار سلطة تنفيذية موقتة 
مرحلة  تدير  وطني  إجماع  محل  تكون 
استفتاء  تنظيم  خاللها  يجري  انتقالية 
تشريعية  وانتخابات  جديد  دستور  على 
إلى  السلطة  لنقل  تمهيدًا  ورئاسية 

مؤسسات دستورية منتخبة.
وعبرت أصوات عديدة عن استيائها من 
األكثر حدة من  الفعل  رد  وكان  القائمة، 
جانب أعضاء بمجلس النواب اتهموا األمم 
»اإلسالم  تنصيب  في  بالرغبة  المتحدة 
استنكر  فيما  السلطة.  في  السياسي« 
»الشخصيات  يسمى  ما  وجــود  ــرون  آخ
على  محسوبة  اعتبرت  التي  المستقلة«، 
مجرد  هو  االجتماع  هذا  وأن  التيار،  هذا 
»تدوير لنفس األشخاص المسؤولين عن 

األزمة الحالية«.
أنه  الطوارق  لمكون  ممثلون  ورأى 
جرى تغييبهم عن الملتقى وسط مطالب 
اتخاذ  آلية  بإعالن  النيابي«  فزان  »تكتل 
عدم  ظل  في  خاصة  الملتقى،  في  القرار 
تساوي أعداد ممثلي »األقاليم التاريخية« 

الثالثة بالبالد.
ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  وتطرق 
ريتشارد نورالند، إلى جانب من موضوع 
أسئلة  على  رده  معرض  في  »اإلقصاء« 
لسفار  الرسمية  الصفحة  عبر  متابعين 
بالده حول موقع التبو والطوارق واألمازيغ 
إمكانية  وحــول  ــســالم،  ال عملية  مــن 
الدستور، رغم مخالفته قوانين  استخدام 
األمم المتحدة في تهميش لمكونات من 
إثراء  إلى  نورالند  ونبه  الليبي.  المجتمع 
هؤالء النسيج المجتمعي في البالد قائاًل: 
في  مهمًا  دورًا  لهم  أن  الواضح  »من 

البنية السياسية المستقبلية في ليبيا«.
وأضاف أنه من المعترف به أن يلعبوا 

وإال  للبالد  السياسي  المستقبل  في  دورًا 
فإن اإلمر لن ينجح، داعيًا إلى االستفادة 
تشرع  لم  التي  بلده  أميركا،  أخطاء  من 

باكرًا في إدماج السكان األصليين.
التي  ــادات  ــق ــت االن مــواجــهــة  وفـــي 
أشـــارت  ــس،  ــون ت ملتقى  اســتــهــدفــت 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة 
أن  إلى  وليامز  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا 
االجتماع  المهم هو »ما سينتج عن هذا 
المشاركين  أولــئــك  وليس  السياسي 
فيه«. وذكرت بأن األهم أيضًا هو »وضع 
آخر  اعتبار  أي  فوق  الوطنية  المصلحة 

شخصي أو سياسي أو إقليمي«.
الدولي  األمــن  مجلس  نية  وكشفت 
الهدنة،  مهددي  على  عقوبات  فرض 
السالم  محادثات  تحدد  أن  متوقعة 
العامة  االنتخابات  إجراء  موعد  المقبلة 
حديث  في  وليامز  وأكــدت  ليبيا.  في 

واضحة  رغبة  »ثمة  أن  »رويترز«  لوكالة 
أسرع  في  انتخابات  إجراء  في  ومباشرة 

وقت ممكن«.
االتــحــاد  مجلس  أعــلــن  حين  وفــي 
وقف  اتفاق  بتوقيع  ترحيبه  األوروبـــي، 
االمتناع  ضرورة  على  شدد  النار،  إطالق 
الليبي،  الصراع  في  األجنبي  التدخل  عن 
ووقف انتهاكات حظر األسلحة، واالحترام 
الدولي  األمن  مجلس  لقرارات  الكامل 

ذات الصلة«.
الكواليس  في  يدور  األثناء  هذه  في 
عن  الحديث  دبلوماسية  مصادر  بحسب 
مجلس  رئيس  بين  تجرى  مفاوضات 
الرباط  زار  الــذي  صالح  عقيلة  النواب 
الوفاق  حكومة  ونائب  األســبــوع،  هــذا 
الوطني أحمد معيتيق، من خالل وساطة 
رئيسي  من  كاًل  استقبلت  التي  المغرب، 
إلى  تؤدي  قد  والدولة،  النواب  مجلسي 

للحفاظ على هدنة طويلة  صيغة موقتة 
األمد مع تمهيد الطريق إلجراء انتخابات 
ودستور  موحدة  في ظل حكومة  جديدة 

جديد.
النار كشف  اتفاق وقف  منعًا النهيار  و 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
تنفيذه.  لمراقبة  آلية  وضع  غوتيريس، 
بإرسال  أوصت  لجنة »5+5«  أن  وأضاف 
األمــن؛  مجلس  إلــى  النار  وقــف  اتفاق 
بهدف اعتماد قرار يضمن االمتثال لهذه 
الشركاء  جميع  من  وتنفيذها  االتفاقات 

الداخليين والخارجيين.
على  يبرهن  هذا  أن  غوتيريس  وتابع 
أجل  من  المعنية  األطــراف  التزام  حجم 
تنفيذ االتفاق، مع التحرك للحصول على 
مساندة األمم المتحدة في هذا التنفيذ، 
بـ»قيادة  عملية  هذه  أن  على  مشددًا 

ليبية ومِلكية ليبية«.
ــة، أوضـــح  ــزق ــرت ــم ــوص ال ــص ــخ وب
مواعيد  حول  نقاشًا  هناك  أن  غوتيريس 
مغادرتهم البالد في إطار زمني مناسب، 
بـ»االندماج  إلى مسائل تتعلق  باإلضافة 
المسلحة  لــلــجــمــاعــات  المستقبلي 

والميليشيات«.
العمل  إلى  األممي  المسؤول  وأشــار 
يستعد  الذي  األفريقي  االتحاد  مع  أيضًا 
بين  للمصالحة  كبير  اجتماع  لعقد 

الكيانات المختلفة في ليبيا.
ما يالحظ أيضًا هو ما تظهره حكومة 
في  موسكو  على  انفتاح  مــن  الــوفــاق 
أعقاب إعالن قرب اإلفراج عن المواطنين 
مايو  منذ  لديها  المحتجزين  الروسيين 
2019 مكسيم شوغالي وسامر سويفان، 
وفق ما أوردت وكالة »بلومبرغ«، الثالثاء 

نقاًل عن مصادرها.
طرابلس  توصل  الوكالة  وكشفت 
لشوغالي  يتيح  اتــفــاق  ــى  إل وموسكو 
خالل  روسيا  إلى  ليبيا  مغادرة  وسويفان 

األيام القليلة المقبلة.
مناخ الحـالة الليبـــية، وفق المعطيات 
اآلن  األفضــــل  هــو  الموجــــودة، 
توقف  من  السياسية  الحلحلة  باتجـــاه 
الحــــرب على مشـــارف العاصـــمة قبل 

خمسة أشهر تقريبًا.

•  السراج•  وليامز

ليبيا تطالب بتمثيل أفريقي 
عادل في مجلس األمن

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بإدخال 
إصالحات حقيقية على منظمة األمم المتحدة، 

لتواكب التطورات العالمية، خاصة إصالح مجلس 
األمن، مشددة على حق أفريقيا في أن يكون لها 

تمثيل عادل في المجلس.
وطالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد 
الطاهر سيالة، خالل مشاركته في إحياء الذكرى 
75 لتأسيس األمم المتحدة، بضرورة وضع حد 

للهجرة غير الشرعية، وما تفرزه من مخاطر 
وتحديات خاصة لبلدان العبور، داعيًا إلى أهمية 

تشجيع ودعم جهود البلدان الفقيرة، التي 
تمر بحالة من الصراع لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المتفق عليها دوليًا.
وأضاف، في كلمة مسجلة )حسب بيان بعثة 

ليبيا الدائمة لدى األمم المتحدة( أن »ليبيا كغيرها 
من الدول المحبة للخير والسالم تتطلع إلى أال يمر 

يوم إال وتترك منظمة األمم المتحدة أثرًا إيجابيًا 
في حياة الماليين من الناس«.

وجاء في الكلمة أن »ليبيا تُكن كل التقدير 
للمنظمة التي تركت بصماتها على تاريخ البالد، 

فهي من أسهمت في نيل استقاللها العام 1949.

طرابلس، جنيف، تونس، القاهرة: الوسط

الليبيين  ينتظر  قاسيًا  شتاًء  أن  يبدو 
األسبوع  هــذا  ــى  األول ــوادره  ب ظهرت 
ــة شــهــدهــا شــرق  ــوي ــع تــقــلــبــات ج م
أمطار  هطول  وتحديدًا  البالد،  وغرب 
في  قوية،  بعواصف  مصحوبة  غزيرة 
طرابلس  العاصمة  في  مناطق  عــدة 
مادية  بأضرار  تسبب  ما  أخرى؛  ومدن 
وشلل  المواطنين،  من  عدد  بممتلكات 

المرور. بحركة 
فجائية  عاصفة  ضربت  الثالثاء،  يوم 
طرابلس  العاصمة  أحياء  من  ــددًا  ع
باقتالع  تسبب  ما  باألمطار؛  مصحوبة 
الطرق  على  وسقوطها  النخيل  أشجار 
عدد  بممتلكات  أضرار  وإلحاق  العامة 

الخاصة. المواطنين  من 
لها  تعرض  التي  العاصفة  وتسببت 
سقوط  في  البحري  طرابلس  ميناء 
الساحات،  في  حلوم«  »ليدي  حاويات 
عملية  أثناء  الميناء  حــوض  وكذلك 
ربط  حبال  تقطع  إلى  إضافة  الشحن، 

وأعلنت  بالميناء.  الراسية  السفن  عديد 
من  البحري  والنقل  الموانئ  مصلحة 
التابعة  باألقسام  استنفار  حالة  جهتها 

حاليًا. بالميناء  الشركة  لفرع 
التطورات،  هذه  على  فعل  رد  وفي 
الــمــرور  شـــؤون  مكتب  تحذير  ــان  ك

المواطنين  طرابلس  أمــن  بمديرية 
على  القيادة  أثناء  الحذر  توخي  بضرورة 
على  األمطار  نزول  إثر  العام  الطريق 
للجميع.  السالمة  متمنيًا  العاصمة، 
فقد  الــوطــنــيــة،  الــســالمــة  هيئة  ــا  أم
هو  ما  كل  ــة  إزال المواطنين  ناشدت 
المنازل،  أسطح  على  للتطاير  عرضة 
خارج  بمفردهم  األطفال  تــرك  وعــدم 
إرشادات خاصة  الهيئة  المنزل. ونشرت 
للمواطنين بشأن الوقاية من الصواعق 

الجوية والتعامل أثناء هطول األمطار.
السيئ  الطقس  تداعيات  تكن  ولم 
الوحيدة  هي  طرابلس  العاصمة  في 
ُأغلقت  إذ  األســبــوع،  هــذا  نوعها  من 
جراء  طبرق  في  القريبة  الفرعية  الطرق 
الجمعة  يومي  الغزيرة  األمطار  سقوط 
قسم  أفــراد  من  عدد  ونفذ  والسبت. 
لقنوات  تنظيف  حملة  بطبرق  المرور 
من  بالقرب  األمــطــار،  مياه  تصريف 

المعهد. مفترق 

 وليامز: يجب التركيز على 
نتائج امللتقى وليس املشاركني 

فيه.. ووضع املصلحة 
الوطنية فوق أي اعتبار

امللتقى يهدف إلى اختيار سلطة 
تنفيذية موقتة وتنظيم استفتاء 

على دستور جديد وانتخابات 
تشريعية ورئاسية

 املنتخب يستدعي
10 محليني استعدادًا 

لغينيا االستوائية

 الليبيـــون على أبــــــواب شــــــــتاء قــــــــاس

• البنك الدولي

• عاصفة فجائية  تضرب عدًدا من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة باألمطار ) 27 أكتوبر 2020(
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شعر الحكمة
مريض اليوم من جرحي عليل.

كامي جرح ما جابا دوا.
اوشايل حمل حتى وهو ثقيل.
نضحك غير في جوفي دقيل.

إمارة دبي تزود وسائل النقل العامة 
بتقنية »التعرف على الوجوه«

أغنية »القدس« تحقق أكثر من 200 
مليون مشاهدة

»غوغل« تزيل هذه األدوات من كروم »غوغل« تزيل هذه األدوات من كروم 
لحماية مستخدميهالحماية مستخدميها

● احتفاالت المولد النبوي الشريف بمدينة بنغازي 28 أكتوبر 2020

فيلم »مفقود« يبحث عن آالف فيلم »مفقود« يبحث عن آالف 
الضائعني في الحرب األهلية اللبنانيةالضائعني في الحرب األهلية اللبنانية

حققت أغنية القدس 
»Jerusalema« للفنانين 

الجنوب أفريقيين، ماستر كي 
جي ونومسيبو زيكودي، أكثر 

من 200 مليون مشاهدة 
على موقع الفيديو األشهر 

يوتيوب.
تتحدث األغنية عن أمل 

الفنانة في زيارة مدينة 
القدس في فلسطين المحتلة 
حيث تقول الكلمات »القدس 
بيتي، أرشدني، خذني معك، 
ال تتركني هنا، مكاني ليس 

هنا، مملكتي ليست هنا، 
أرشدني، خذني معك«.

كلمات األغنية ُكتبت بلغة 
»الزولو«، اللغة المحلية 
األكثر انتشارًا في جنوب 

أفريقيا، والتي يتحدثها ربع 
السكان ويفهمها نصفهم.

األغنية احتلت مراتب 
متقدمة من حيث المشاهدة 

واالستماع، وزاد شهرتها 
تحدي الرقص الذي شاركت 

فيه شخصيات بارزة 
ومواطنون من مختلف 

الخلفيات والجنسيات.

كلمة1000

الروسية من بطرسبورغ درونا صغيرا  صممت شركة كرونشتات 
سيزود به »جندي المستقبل«، وجاء على موقع الشركة اإللكتروني 
بزة  تشكيلة  في  يدخل  فقط  غراما   180 وزنه  البالغ  الدرون  أن 

الشركة  واختبرت  الثالث،  للجيل  راتنيك–3«  المستقبل  »جندي 
درونها في ميدان تدريب خاص حين اجتاز الحواجز بمختلف 

أنواعها وعبر منشآت مهدمة ودخل نوافذ وأبوابا وخرج 
منها، ويمكن التحكم في الدرون يدويا، كما يمكن أن 
يعمل أوتوماتيكيا حسب برنامجه الداخلي المحمل 
على حاسوبه مسبقا. وقال كبير مصممي المشاريع 
ريجكوف،  بافيل  كرونشتات،  شركة  في  الخاصة 

بالجندي  تحيط  أجواء  استطالع  الدرون  بمقدور  إن 
الجنود، ستتضمن  وتحديد إحداثيات األهداف ومواقع 

بزة »جندي المستقبل« للجيل الثالث بضعة درونات صغيرة من 
شأنها مساعدة الجندي في التوجه عند خوض القتال في المدينة أو 
الغابة أو الصحراء، علما بأن البزة تزود بحاوية توضع داخلها درونات، 
الجندي  يأخذ  أن  يمكن  لذلك  رشاش.  مخزن  عن  حجما  يزيد  ال 
االستطالع. وعند  بغية  ليطلقها  أو ثالثة درونات  درونين 
انطالق الدرون من الحاوية، يتصل أوتوماتيكيا بنظام 
رصد البزة. أما الجندي، فيسيطر عليه بواسطة لوحة 
الدرون  يبثها  التي  الصورة  وينقل  إلكترونية خاصة، 
إلى جميع األفراد المشاركين في العملية الحربية، كما 
تزود البزة بخوذة شفافة، تعرض واجهتها الداخلية 
للجندي معلومات عن الوحدات في ميدان القتال وتوزع 

حقول األلغام ونقاط االستناد النارية .

أطلقت شركة »شاومي« ساعتها الذكية 
 MI WATCH COLOR SPORTS«

EDITION« الجديدة، وأوضحت الشركة 
الصينية أن الموديل الجديد، إصدار رياضي من 
 ،»MI WATCH REVOLVE« الساعة الذكية

ويمتاز بجسم خفيف الوزن من األلومنيوم 
وبكلفة منخفضة، وأوضحت الشركة أن الساعة 

الذكية الجديدة تزن 32.5 غرام مع مجموعة 
متنوعة من األلوان، ويمتاز جسمها بمقاومة 

الماء حتى عمق 50 متر.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 

شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة 
وتعمل بدقة وضوح 454× 454 بيكسل، 
مع بطارية سعة 420 مللي أمبير ساعة، 

وتمتد فترة التشغيل حتى أسبوعين، وتضم 
الساعة الجديدة مستشعرات بينها مستشعر 
التسارع ومستشعر SPO2 ومقياس االرتفاع 

ومستشعر بصري لقياس معدل نبضات 
القلب، ووحدة النظام العالمي لتحديد 

المواقع GPS، وتوفر الساعة 117 وضعًا 
مختلفًا لتسجيل األنشطة البدنية وتتبعها 

بما في ذلك تتبع النوم، ولم تفصح الشركة 
عن موعد طرح الساعة الجديدة في األسواق 

العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة 
العربية.

 ،NOKIA 2 V TELLA ستطلق نوكيا هاتفها
بمواصفات جيدة وسعر ال يتجاوز 140 يورو 

قريبا، حسب ما أعلنت الشركة، وسيحصل 
هذا الهاتف على هيكل من البالستيك 

والزجاج، أبعاده )9/71/159.6( ملم، يزن 
180 غ، كما ستزود نوكيا هاتفها بشاش 
بمقاس 5,45 بوصة بدقة )720/1440( 

بيكسل، وأبعاد »18:9«، معدل سطوعها 295 
شمعة/م تقريبا، أما المعالج في هذا الجهاز 

 MEDIATEK MT6761 فسيكون من نوع
HELIO A22 بتردد 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج 

الرسوميات POWERVR GE8320، وذاكرة 
الوصول العشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة 

التخزين الداخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع 
.MICROSDXC عبر بطاقات

 ،ANDROID 10 وسيجهز بنظام تشغيل
ومنفذ USB TYPE-C 2.0، ومنفذين 

لبطاقات االتصال، وأنظمة لتحديد المواقع، 
ومستقبل إلشارات الراديو FM، وبطارية 

بسعة 3000 ميلي أمبير، والكاميرا األساسية 
ستكون ثنائية العدسة بدقة )2+8( 

ميغابيكسل، والكاميرا األمامية بدقة 5 
ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على 

الوجوه.

»شاومي« تطلق ساعة ذكية 
ببطارية تعمل أسبوعني

سعر ومواصفات أحدث 
هاتف من نوكيا

»#إال_رسول_الله«
تصدر هشتاغ »#إال_رسول_اهلل« صفحات مواقع 

التواصل االجتماعي، في مختلف دول العالم تنديدًا 
بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 

الذي أبدى دعمه الرسوم المسيئة للرسول محمد 
صلى اهلل عليه وسلم، معتبرًا أن نشر هذه الرسوم 

الكاريكاتورية أمر مرتبط بحرية التعبير.
جاءت تصريحات ماكرون، خالل حفل تأبين 

المعلم صامويل باتي الذي قتل وقطع رأسه في أحد 
شوارع العاصمة باريس، بسبب عرضه رسوم مسيئة 
للنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم، على الطلبة أثناء 

إحدى المحاضرات. وتفاعل العديد من الليبيين 
مع هشتاج »#إال_رسول_اهلل« كما غيروا صورهم 

الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي، لتتحول 
دفاعا عن النبي محمد مع، فضال عن اتجاه أغلبهم 

لنشر األحاديث النبوية الكريمة، وبعض خصال 
نبي الرحمة. كما تفاعل الماليين مع الحملة التي 
أطلقها رواد مواقع التواصل االجتماعي المُطالبة 
بمقاطعة المنتجات الفرنسية والتي وجدت صدى 

واسعا داخليا وخارجيا.

المعروفة  للجميع  التصميم  لمحترفي  الدولية  الجمعية  اعتمدت 
مجال  في  المتخصصين  شهادات  برنامج   »CPABE«بـ اختصارا 
إمكانية الوصول إلى البيئة العمرانية المعروف بـ»التصميم للجميع« 

بمشاركة الخبير الليبي، المهندس، أحمد الرضا.
إن  الخميس  لـ»الوسط«  الرضا  أحمد  المهندس  وقال 

الشامل  بالتصميم  يعرف  ما  أو  للجميع  »التصميم 
البيئة  وفهم  واستخدام  وصول  بإمكانية  والمتعلق 

العمرانية من قبل الجميع موضوع حديث وال يزال 
ال يجري تعليمه في المناهج التعليمية للعمارة أو 

هندسة البناء إال في دول العالم األول«.
لتشجيع  معرفيا  إطارا  طورنا  »لقد  وأضاف: 
هذا  لتعلم  العالم  أنحاء  جميع  في  المهندسين 
االمتحان  مستوى  وحددنا  وتطبيقه،  الموضوع 

عند  الخبرة  األسئلة ومحددات  ونوع  لكل شهادة 
والمعايير  المشاريع  ونوعية  مستوى  لكل  المتقدم 

التي قام بتطبيقها«.
من  أكثر  أفرحني  الذي  »الشعور  أن  إلى  الرضا  وأشار 

كوني أحد الخبراء الذين أعدوا هذا البرنامج هو وجود علم بالدي 
ليبيا إلى جانب أعالم دول العالم األول، وهذا منحني أمال بأننا إن شاء 

اهلل في ليبيا نحقق شيئا يجعل بالدنا في ركب الدول المتقدمة«.
من  المعمارية  »المهندسة  أن  إلى  الرضا  أحمد  المهندس  ولفت 

نهاية  األول  المستوى  امتحان  في  ستتقدم  الحاسي،  هدي  بنغازي، 
الشهر الجاري، والتي أتمني لها النجاح لتنال شهادة المستوى األول 
ومن ثم إن شاء اهلل تتقدم لباقي المستويات الثاني والثالث«، متمنيًا 
أن يهتم صناع القرار في ليبيا بـ»التصميم للجميع« في مشروع إعادة 

إعمار ليبيا.
وتمنح الشهادة الدولية بمستوياتها الثالثة وإعداد 
األول  »المستوى  حسب  للبرنامج  مراقبة  امتحانات 
متخصص مساعد في الوصول للبيئة العمرانية«، 
الوصول  إمكانية  محترف  الثاني  و»المستوى 
المتقدم للبيئة العمرانية«، و»المستوى الثالث 
العمرانية  للبيئة  الوصول  إمكانية  محترف 

الخبير«.
الخبير   »CPABE«بـ الخبراء  فريق  ويضم 
جونز،  وكولين  الرضا،  أحمد  المهندس  الليبي 
وديفيد  نيوزيلندا،  من  كولينغورث،  وريتشارد 
ودلفين  األميركية،  المتحدة  الواليات  من  كابوزي 
أيرلندا،  من  أوهيرليهي،  وأوين  إسبانيا،  من  خيمينيز، 
وكاترينا باباميشيل، من اليونان، وإيفور أمبروز، من بريطانيا، 
ومويسن محجوبنيا من كندا، وجوزيف كوان، من هونغ كونغ، وماري 
آن جاكسون، من أستراليا، وسوباش فاشيشث، من الهند، وساتوشي 

كوس، من اليابان.

»CPABE« تعتمد برنامج شهادات املختصني بمشاركة ليبية

شركة روسية تصمم درونًا يستخدمه 
»جندي املستقبل«

CINEMA
CINEMA

وسائل  في  الوجوه،  على  التعرف  تقنية  دبي ستعتمد  إمارة  أن  أعلن مسؤولون 
معرض  انطالق  على  عام  قبل  ذلك  ويأتي  »أمنية«،  العامة، ألسباب  النقل 

المطارات  في  الوجه  على  التعرف  نظام  ويستخدم  اإلمارة،  في  الدولي  إكسبو 
مالمح  تسجيل  عبر  األشخاص  على  التعرف  التقنية  هذه  وتتيح  الذكية،  والهواتف 

أن  الحثبور،  عبيد  العميد  المواصالت،  أمن  إدارة  مدير  وأكد  والتقاطها،  الوجه 
األشخاص  على  التعرف  ناحية  من  فعاليتها  »أثبتت  المنظومة  هذه 
إمكانات  لتسخير  »نطمح  مضيًفا:  المطلوبين«،  أو  المشبوهين 
في  التأمين  نسبة  األداء من  رفع مستوى  في  عندنا  موجودة 

إلى  إضافة  المواصالت«.  القطاع  مختلف  وفي  المترو،  محطات 
للملحقين  المؤلف  حقل  التركيان  المطوران  يعدل  لم  ذلك، 

بدا  فيما  مكانه،  في  األصلي  المؤلف  اسم  وتركا  مطلًقا، 
التعليمات  عن  والمسؤول  البيع  عملية  إلخفاء  محاولة  أنه 

سياسة  صفحة  التركيان  المطوران  وصمم  الخبيثة،  البرمجية 
في  البيانات  جمع  عن سلوك  الكشف  حاوال  حيث  خصوصية 

البرمجية  التعليمات  على  الشرعية  إلضفاء  مضللة  محاولة 
لخبيثة. ا

أطلقت شركة »MAD Solutions« اإلعالن 
الرسمي لفيلم »مفقود« للمخرج بشير أبوزيد، 

تمهيدًا إلطالقه تجاريًّا في دور العرض في العالم 
العربي، وذلك بالتزامن مع تأجيل إطالقه في 

تونس نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس 
»كورونا« وقرار وزارة الثقافة بإغالق السينمات 
مرة أخرى بعد أن كانت من أولى الدولة عربيًّا 
في استئناف عودة السينمات للعمل. »مفقود« 

هو أول فيلم روائي طويل لمخرجه بشير أبوزيد، 
ويسلط الضوء على مصائر مفقودي الحرب األهلية 

في لبنان، ويعلق المخرج على ذلك قائاًل: »بعد 
انتهاء الحرب في لبنان، بات مصير آالف اللبنانيين 

مجهواًل. ودائمًا ما أغراني أن أسأل: أثناء انتظارها، 
كيف تتذكر األم مفقودًا أصبح اآلن في الغياب؟ آخر 

مرة رأته؟ ماذا قال؟ لون جواربه قبل خروجه؟ ميعاد 
عودته؟ كم انتظرت؟ كم من مرة ركضت إلى 

الباب وتوهمته راجعًا؟، ما زلت أتذكر امرأة قابلتها 
أثناء بحثي في الفيلم، أخبرتني يومئذٍ كم أضناها 

االنتظار، وبأنه سهوًا يصبح من األسهل أن يتلقى 
المرء خبر موت مَن يحب، على أن يعيش معلقًا إلى 
حبل الشك واالنتظار«. ويحكي الفيلم قصة ساري، 

الشاب الذي رغم مرور سنوات على خطفه، ما 
استطاع أن ينسى تفاصيل المرة األخيرة التي رأى 
فيها أمه، لم ينسَ عينيها وكلماتها عندما طلبت 

منه أال ينظر إلى الوراء أبدًا. اآلن، بعد سجنه 
بتهمة قتل صديقه، يحاول ساري أن يثبت براءته 

كي يخرج ويكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه ال يملك 
األدلة الكافية ليثبت أنه لم يقترف الجريمة.

بعد اكتشافها أن هذه اإلضافات تجمع بيانات المستخدم، قررت شركة غوغل إزالة أدوات حظر اإلعالنات 
من متجر كروم اإللكتروني، ويطلق على اإلضافة األولى اسم )NANO ADBLOCKER(، ولديها أكثر من 

50 ألف عملية تثبيت في وقت إزالتها، حسب »البوابة العربية لألخبار التقنية«، بينما يطلق على 
اإلضافة الثانية اسم )NANO DEFENDER(، وكان لديها أكثر من 200 ألف عملية تثبيت 
في وقت إزالتها، وكانت )NANO ADBLOCKER( و )NANO DEFENDER( موجودتين 

منذ أكثر من عام، ولم يتم تضمين التعليمات البرمجية الخبيثة في اإلصدارات األصلية. وجرت 
إضافة تعليمات برمجية لجمع البيانات في بداية شهر أكتوبر 2020، بعد أن باع المؤلف 

األصلي اإلضافتين لفريق من المطورين األتراك، وبعد البيع، أشار العديد من المستخدمين، 
 UBLOCK( مؤلف أداة حظر اإلعالنات ،)RAYMOND HILL( ومن ضمنهم ريمون هيل

ORIGIN(، إلى أنه تم تعديل الملحقين لتضمين التعليمات البرمجية الضارة. وقال هيل: »صميم االمتداد 
اآلن للبحث عن معلومات محددة من طلبات الشبكة الصادرة وفًقا الستدالالت القابلة للتكوين خارجيًا 

وإرسالها إلى )HTTPS://DEF.DEV-NANO.COM(. وبعد مزيد من التحليل، تم اكتشاف أن التعليمات 
البرمجية الخبيثة تجمع معلومات حول المستخدمين«، مثل: عنوان برتوكول اإلنترنت للمستخدم، والبلد، 

وتفاصيل نظام التشغيل، وعناوين، ومواقع الويب، والطوابع الزمنية لطلبات الويب، وطرق )HTTP(، وحجم 
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 شكوك تالحق التزام طرفي )5+5( بتعليق االتفاقات العسكرية 
بعد مرور أيام قليلة على توقيع وقف إطالق النار 
العمل  وتجميد  ببند  »االلتزام  أن  بدا  ليبيا،  في 
في  بالتدريب  الخاصة  العسكرية  باالتفاقيات 
غاية تشكيل حكومة وحدة  إلى  الليبي«،  الداخل 
طرفي  من  التنفيذ  صعب  أمر  جديدة  وطنية 
بينهم  الشكوك  دارت  ما  سريعا  الذين  النزاع، 

فيما يخص تطبيق االتفاق ونصوصه.
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وراهنت 
على الوصول إلى حل سياسي عبر الحوار المباشر 
مستندة  المقبل،  الشهر  تونس  في  يعقد  الذي 
الذي  النزاع  طرفي  بين  العسكري  االتفاق  إلى 
الجمعة  جنيف  العاصمة  في  عليه  التوقيع  كان 

للبعض. مفاجئا  الماضي 

المفقودة الثقة 
الثقة يتحفظ كل طرف على  وبسبب غياب عامل 
عدم  بدعوى  حلفائه  مع  أمنية  اتفاقات  تجميد 
تم  عندما  الماضية  السنوات  سيناريوهات  تكرار 
نقض كل اتفاق سالم بسرعة، وهذه هي مبررات 
عن  قوي  دفاع  في  دخلت  التي  الوفاق  حكومة 
وقف  تشمل  ال  جنيف«  »وثيقة  أن  معتبرة  تركيا، 
الحدود  وترسيم  العسكري  التعاون  اتفاقيتي 
نوفمبر  في  وتركيا،  الحكومة  بين  الموقعتين 

.2019
على  تعمل  فرعية  لجان  تشكيل  بــدء  ومــع 
المعنية  البنود  وتحديدا  االتفاق  بنود  تنفيذ 
خالل  النار  إلطالق  الدائم  الوقف  على  باإلشراف 
طرفي  بين  خالفات  ــرزت  ب الــجــاري،  األســبــوع 
»اتفاقات  تعليق  على  العسكريين  الــصــراع 
تعني  والتي  ليبيا،  داخل  العسكري«  التدريب 
بشكل ضمني »األجانب«، حيث يتعين على فرق 
البالد قبل تعيين حكومة وحدة  التدريب مغادرة 

العسكرية  الوحدات  تخلي  جانب  إلى  وطنية، 
مع  األمامية،  الخطوط  عن  المسلحة  الجماعات 
مغادرة  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  ــزام  إل

األراضي الليبية في غضون ثالثة أشهر.
الصراع  شهده  الــذي  التدويل  ضــوء  وعلى 
من  أبريل  في  طرابلس  حرب  اندالع  مع  الليبي 
لـ»المقاتلين  المعلن  الرحيل  فإن   ،2019 العام 
تفاعل  األهمية  بالغ  أمر  األجانب  والمدربين« 

معه مسؤولو حكومة الوفاق باختالف شديد.
بحكومة  الداخلية  وزير  تصريح  الالفت  وكان 
»القوات  إن  قال  حين  باشاغا،  فتحي  الوفاق، 
أن  يجب  الوفاق  حكومة  تدعم  التي  األجنبية 
األسلحة  ــى  إل باإلضافة  ــرى،  األخـ هــي  تــغــادر 
تركيا؛  إلى  إشارة  في  الجوي«،  الدفاع  وأنظمة 
األجنبية  الــدول  وقف  بالمقابل  اشترط  لكنه 
المشير  بقيادة  العامة،  القيادة  قوات  دعمها 

جريدة  إلى  تصريح  في  معتبرا  حفتر،  خليفة 
القوات  هــذه  قائد  أن  تايمز«  »فاينانشيال 
إذا  تهديدًا  يشكل  »لن  حفتر  خليفة  المشير 

تخلى عنه داعموه األجانب«.
زار  جنيف  اتفاق  من  أيام  وبعد  باشاغا  لكن 
محمد  الوفاق،  حكومة  في  الخارجية  وزير  رفقة 
أجريا  حيث  الدوحة،  القطرية  العاصمة  سيالة 
ثاني.  آل  حمد  بن  تميم  قطر  أمير  مع  محادثات 
توقيع  الزيارة شهدت  أن  الدوحة  وأعلنت خاللها 
بين  األمني  التعاون  مجال  في  تفاهم  مذكرة 

حكومة الوفاق وقطر.

تركيا تدرب عناصر الوفاق
»بركان  عملية  صفحة  نشرت  ــك،  ذل قبل 
استمرار  تظهر  صورا  الماضي،  السبت  الغصب« 
حكومة  لقوات  التدريبي  الدعم  تقديم  في  أنقرة 

العسكري  التدريب  اتفاقية  »ضمن  الــوفــاق 
ليبيا وتركيا«. والتعاون بين 

حكومة  في  الدفاع  وزير  تصريح  ذلك  وأعقب 
إن  قال  الــذي  النمروش  الدين  صالح  الوفاق 
من  التركي  الجيش  تمنع  ال  جنيف  »اتفاقية 
»عشرات  أن  إلى  مشيرا  الوفاق«،  قوات  تدريب 
بموجب  تركيا  في  تدريبهم  يواصلون  المقاتلين 
العام  أنقرة  مع  الموقعة  العسكرية  االتفاقية 

.»2019
التدريب  »اتفاقات  أن  على  النمروش  وشدد 
عليها  التركيز  يتم  أن  يجب  والعسكري  األمني 
تم  ما  إذا  خاصة  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم 
في  السالم  وإحالل  النار  إطالق  بوقف  االلتزام 

ليبيا«.
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  شكك  بدوره، 
حفتر  خليفة  »معسكر  قدرة  في  المشري  خالد 

أن  معتبرا  جنيف«،  بالتزامات  الــوفــاء  على 
العسكرية  باالتفاقات  تتعلق  ال  األخيرة  القرارات 
إطالق  بوقف  ترحيبه  ورغم  أنقرة.  مع  الموقعة 
النار، شدد على أن ذلك ال يعني االعتراف بقوات 

العامة. القيادة 

اتفاق أمني مع قطر
على  العامة  القيادة  قوات  قالت  جانبها،  من 
المسماري إن  اللواء أحمد  الناطق باسمها  لسان 
حكومة الوفاق »تخرق مخرجات حوار جنيف« بعد 
التوقيع على اتفاقية في المجال األمني ومكافحة 

اإلرهاب والمخدرات وغسيل األموال مع قطر.
ووصف المسماري هذه االتفاقات بـ»الخبيثة«، 
عليه  اتفق  ما  لتقويض  »محاولة  أنها  مضيفا 
وقف  أجل  من  جنيف  في  الليبي  الجيش  ضباط 

والتصعيد«. النار 

وفضلت أنقرة تجاهل اتفاقية جنيف العسكرية 
وقف  أجل  من  الليبيين  الطرفين  بين  الموقعة 
ساعات  بعد  إذ  الــنــار،  ــالق  إلط وشامل  ــوري  ف
جنيف،  في  العسكري  االتفاق  توقيع  من  قليلة 
إنه  ــان  إردوغ رجب  طيب  التركي  الرئيس  قال 
خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  ونشر  سيتجاهله. 
أثناء  الوفاق  آكار صورًا ألفراد من قوات حكومة 

التدريبات.
هذه المؤشرات، تؤكد أن التدخل األجنبي لم 
يبرح موقعه من األزمة الليبية، وأن التخلص منه 
ال يبدو أمرا واقعا في القريب العاجل، مع مخاوف 
للتعهدات  اتفاق جنيف، مع خرق سابق  من خرق 
الدولية السابقة في مؤتمر برلين، ففي الخطوط 
مرتزقة  تواجد  يستمر  طرابلس  حول  األمامية 
مرتزقة  تدخل  على  ردا  تركيا  جلبتهم  سوريين 

روس من مجموعة »فاغنر«.

نزاع ومباحثات
ويرى مراقبون أن فض الوجود التركي والروسي 
ساحات  في  صراعات  بتسوية  مرهون  ليبيا  في 
موسكو  سياسات  فــإن  وبالتالي  ــرى،  أخ ــزاع  ن
حفتر،  قوات  أو  السراج  حكومة  تتجاوز  وأنقرة 
وهو ما يصعب عليهما إقناع الخصمين الدوليين 

بالخروج من البالد امتثاال التفاق جنيف.
التدخالت في دول عربية، تواصل  وبعيدا عن 
بينهما،  الدبلوماسي  التباحث  وأنقرة  موسكو 
تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  بحث  إذ 
أوغلو الثالثاء الماضي مع نظيره الروسي سيرغي 

الفروف، التطورات األخيرة في ليبيا.
تعمل  ــالده  ب إن  الفـــروف،  قــال  ــك،  ذل وقبل 
وتحقيق  ليبيا  في  النزاع  تسوية  على  تركيا  مع 
هناك  أن  من  الرغم  على  السياسي،  اإلصــالح 
من  لعدد  مناهجنا  في  خطير  بشكل  اختالًفا 

الوسط - عبدالرحمن أميني:

   التدخالت األجنبية ما زالت هاجسًا كبيراً

•    جانب من تدريب عناصر تابعة لقوات حكومة الوفاق في تركيا. •   المسماري•   باشاغا

ينطلق الشهر المقبل بحضور 75 شخصية ليبية

الليبيون يترقبون نتائج »حوار تونس« 
.. وتوقعات بتحديد موعد االنتخابات

بعيدًا عن الشد والجذب الذي حدث في األيام األخيرة 
التزام  مدى  حول  العامة  والقيادة  الوفاق  حكومة  بين 
جنيف  في  الموقع  النار  إطالق  وقف  باتفاق  منهما  كل 
ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  بعثة  فإن  الماضي،  الجمعة 
تواصل تحضيراتها للحوار السياسي المزمع عقده في 
 75 بحضور  تونس،  في  المقبل  نوفمبر  من  التاسع 

شخصية ليبية.
وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  األممية  المبعوثة 
موعد  السياسية  المباحثات  هذه  تحدد  أن  توقعت 
إلى  تصريحات  في  مضيفة  العامة،  االنتخابات  إجراء 
في  ومباشرة  واضحة  رغبة  ثمة  أن  »رويترز«،  وكالة 
وشددت  ممكن«.  وقت  أســرع  في  انتخابات  إجــراء 
يتفقون  التي  التنفيذية  السلطة  كانت  »أيًا  أنه  على 
التجهيز  للتركيز بوضوح على  عليها، فإنها تحتاج حقًا 
لالنتخابات«، كما أكدت ضرورة عدم استبعاد أي تيار 
العمليات  من  »تعلمنا  بقولها:  الحوار،  من  سياسي 
سياسي،  تيار  أي  استبعاد  عدم  السابقة  السياسية 
الحوار تمثيل للنظام السابق،  وبالتالي هناك في هذا 
هناك  بأن  أعتقد  ألنني  تفاؤاًل  أكثر  أنا  السبب  ولهذا 

استعدادًا أكبر للمشاركة«.

تفاؤل أممي بالحوار
على  وجود  لها  التي  المعنية  السياسية  القوى  وجود 
المرتقب،  السياسي  الحوار  في  ضــروري  أمر  األرض 
وفق  المجتمع،  في  أخرى  ألطراف  ممثلين  إلى  إضافة 
من  مزيد  سماع  في  أملها  عن  أعربت  التي  وليامز، 
الداخلية  األطراف  تدفع  التي  الدولي  المجتمع  أصوات 
والخارجية نحو استغالل »هذا الحراك اإليجابي للغاية«.

وفي 23 أكتوبر الجاري، أعلنت البعثة األممية توقيع 
في  المشاركين  العامة  والقيادة  الوفاق  حكومة  وفدي 
في   »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  محادثات 
جنيف اتفاق وقف إطالق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا، 
قبل أن تعلن يوم األحد قائمة بأسماء المشاركين في 
 9 ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس في 

نوفمبر.
األممية،  البعثة  نشرتها  التي  القائمة  وضمت 
يمثلون  ليبيا،  ومناطق  مدن  مختلف  من  اسمًا،   75
نظمت  فيما  واالجتماعية،  السياسية  التوجهات  كافة 
البعثة في تلك األثناء سلسلة اجتماعات تمهيدية عبر 

االتصال المرئي أو الفضائي.
وبعد عودتهم من جنيف، استقبل قائد قوات القيادة 
في  المشارك  القيادة  وفد  حفتر  خليفة  المشير  العامة 
التي   ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماعات 
الجاري،  أكتوبر   23 إلى   19 من  الفترة  خالل  عـقدت 

وانتهت إلى توقيع وقف إطالق النار.
على  »لالطالع  جاء  اللقاء  إن  العامة  القيادة  وقالت 
كل ما تم خالل جلسات الحوار« التي عـقدت على مدى 
خمسة أيام. ومثل القيادة العامة في اجتماعات اللجنة 
العسكرية  الكلية  آمر  من  كل  المشتركة  العسكرية 
العام  والمدعي  العمامي،  امراجع  اللواء  توكرة  في 
القائد  مكتب  ومدير  الصوصاع،  فرج  اللواء  العسكري 
العام اللواء خيري التميمي، ورئيس أركان قوات الدفاع 
الجوي اللواء الهادي الفالح، وآمر الحسابات العسكرية 

اللواء عطية الشريف.

مجلس األمن يأمل حاًل سياسيًا
باتفاق  ترحيبه  الدولي  األمن  مجلس  أعلن  بدوره، 
األطراف  المجلس  أعضاء  دعا  فيما  النار،  إطالق  وقف 
االتفاق  وتنفيذ  بتعهداتهم  االلــتــزام  إلــى  الليبية 
حل  إلى  التوصل  في  نفسه  التصميم  وإبداء  بالكامل، 

سياسي من خالل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
بيان  في  ورد  حسبما  المجلس،  أعضاء  رحب  كما 
ملتقى  أعمال  بانطالق  الدولية،  المنظمة  عن  صادر 
الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر الجاري باجتماع 
عبر اإلنترنت، متطلعين إلى االجتماع المباشر للملتقى 

وعبر الحضور الشخصي في تونس الشهر المقبل.
وأشار البيان إلى عدم تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
»2510 لسنة 2020«، وعدم تنفيذ تعهد المشاركين 
واالمتناع  التسليح  لحظر  باالمتثال  برلين  مؤتمر  في 
عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية 
لليبيا. ودعا الدول األعضاء فيه إلى احترام اتفاق وقف 
إطالق النار ودعم تنفيذه. وجدد أعضاء المجلس تأكيد 
وسالمة  واستقاللها  ليبيا  بسيادة  »القوي«  التزامهم 

أراضيها ووحدتها الوطنية.
بندًا،   12 الدائم  النار  إطالق  وقف  اتفاق  وتضمن 
على  المشتركة  العسكرية  اللجنة  طرفي  اتفاق  أبرزها 
إخالء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة 
إلى تشكيل  إضافة  أشهر،  ثالثة  في غضون  المرتزقة 
الكراهية«  »خطاب  وإيقاف  مشتركة،  عسكرية  قوة 

وفتح الطرق في كل مناطق البالد.

جدل بين المتفقين
غير أن ما حدث في األيام الالحقة لتوقيع االتفاق أثار 
النزاع  الكامل لطرفي  االلتزام  الشكوك والمخاوف من 
استمرارها  الوفاق  حكومة  أعلنت  إذ  االتفاق؛  ببنود 
الدفاع  وزارة  يد  على  أنقرة  في  عناصرها  تدريب  في 
التفاهم  مذكرة  باستمرار  تمسكها  مؤكدة  التركية، 
الرئيس رجب  الموقعة مع حكومة  واألمنية  العسكرية 
االتفاقية  2019، وهي  العام  نوفمبر من  في  إردوغان 
التي أثارت جداًل وطالبت القيادة العامة وأطرافًا دولية 

بإلغائها.
كما أعلنت حكومة الوفاق، اإلثنين الماضي، توقيع 
على  المذكرة  وركزت  قطر،  مع  أمنية  تفاهم  مذكرة 

األموال  وغسل  اإلرهاب  مكافحة  مجاالت:  في  التعاون 
رفضته  ما  وهو  واالقتصادية؛  اإللكترونية  والجرائم 
قوات القيادة العامة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد خرقا 

التفاق وقف إطالق النار.
التوقيع  تاريخ  من  النفاذ  حيز  المذكرة  وتدخل 
وتسري   ،)2020 أكتوبر   26 من  بداية  )أي  عليها 
لمدد  تلقائيًا  »وتجدد  سنوات،   3 لمدة  أحكامها 
اآلخر  الطرف  الطرفين  أحد  يخطر  لم  ما  مماثلة، 
تاريخ  من  أشهر  ستة  قبل  إنهائها  في  برغبته  كتابيًا 

االنتهاء«، وفق أحد بنودها.

تدريب خفر السواحل
أية  تقديمه  األوروبــي  االتحاد  نفى  األثناء،  تلك  في 
إطار  في  ليبيا،  في  السواحل  لخفر  بحرية  معدات 
التدريبات التي يقدمها للعناصر الليبية من أجل ضبط 
قيام  عن  أنباء  على  ردًا  النفي  هذا  وجاء  البالد.  حدود 
الليبية  السواحل  خفر  لقوات  تدريبات  بإطالق  تركيا 
إنها ممولة من  قيل  باستخدام قدرات بحرية وسفن، 
وقدمت  سبق  التي  إيطاليا  خاصة  االتحاد،  دول  قبل 

سفينتين لطرابلس قبل عامين.
دعمًا  تقدم  بروكسل  إن  االتحاد  باسم  ناطق  وقال 
بالفعل  القائمة  التشغيلية  القدرات  لتعزيز  ومساندة 
ليبيا،  في  الشواطئ  أمن  وإلدارة  السواحل  خفر  لدى 
في  البشرية  الخسائر  من  مزيد  منع  أجل  من  وذلك 

البحر المتوسط وضبط شبكات تهريب البشر.
التدريبات  من  سلسلة  قدم  االتحاد  أن  وأوضــح 
تأهيل  أعاد  كما  الليبي،  السواحل  خفر  عناصر  لبعض 
الحدود  إدارة  برنامج  إطار  في  له  تابعتين  سفينتين 

الممول من قبل بروكسل بقيمة إجمالية 57.2 مليون 
يورو.

استعانة  على  التعليق  عن  األوروبــيــون  ويمتنع 
حكومة الوفاق بأطراف أخرى للقيام بمهمات تدريبية؛ 
فيما نوه الناطق األوروبي أن قيادة العملية األوروبية 
لمراقبة حظر توريد السالح إلى ليبيا »عملية إيريني« 
تجري اتصاالت مع المسؤولين الليبيين لرؤية إمكانية 
السابقة  العملية  مع  بدأ  الذي  التدريب  في  االستمرار 
جاهزين  غير  يبدون  »الليبيين  بأن  منبهًا  »صوفيا«، 

حاليا« الستمرار هذا التدريب.
فالديمير  الروسي  الرئيس  ناقش  ودبلوماسيًا، 
رجب  التركي  نظيره  مع  هاتفية  محادثة  خالل  بوتين 
محادثات  وتكثيف  الوضع  تسوية  »آفــاق  ــان،  إردوغ
السالم الليبية«. وأوضح الكرملين، في بيان الثالثاء، 
التنسيق  مواصلة  على  »اتفقا  وإردوغــان  بوتين  أن 
االستخبارات  وأجهزة  والدفاع  الخارجية  وزارتي  بين 

البلدين«. في 

خطوة إيجابية باتجاه موسكو
وكالة  كشفتت  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  على  وإلحاقًا 
على  وافقت  الوفاق  حكومة  أن  األميركية  »بلومبرغ« 
محتجزين  اثنين  روسيين  سياسيين  ناشطين  إطالق 
نقال  وذلك  عام،  من  أكثر  منذ  طرابلس  العاصمة  في 

عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات.
ماكسيم  الروسيين،  إطالق  أن  الوكالة  واعتبرت 
شوغالي وسمير سيفان، يشير إلى انفراج بين طرابلس 
وموسكو، حيث دعمت األخيرة »خصمًا في حرب أهلية 
جرى  الجانبين  بين  االتفاق  أن  إلى  الفتة  مدمرة«، 

التوصل إليه خالل األسبوع الماضي.
عدم  بشرط  تحدثا  المسؤولين،  من  اثنان  وقال 
إن  بعد،  تعلن  لم  االتفاقية  ألن  هويتيهما  كشف 
غضون  في  موسكو  إلــى  يرسالن  قد  »السجينين 
ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم  الناطقة  وأكدت  أيام«. 
زاخاروفا، من جهتها في رسالة نصية لـ»بلومبرغ« أن 
نشاطًا،  أكثر  »أصبحت  القضية  بشأن هذه  االتصاالت 

لكن من المبكر الحديث عن أي نتائج«.
كاّل  طرابلس  في  الليبية  السلطات  واحتجزت 
في  سيفان،  وسمير  شوغالي  مكسيم  الروسيين  من 
القذافي،  اإلسالم  سيف  مع  عملهما  أثناء   2019 مايو 
للمساعدة في هندسة عودته من خالل انتخابات ليبية. 
شوغالي  مكسيم  طرابلس  في  العام  االدعــاء  واتهم 
وسمير سيفان بالتدخل في االنتخابات لصالح موسكو، 
التي  الشركة  لكن  المحاكمة؛  حين  إلى  سجنهما  وتم 
االتهامات.  نفت  موسكو  ومقرها  ليبيا  إلى  أرسلتهما 
سراحهما  إطالق  وضعوا  الــروس  المسؤولون  وكان 

كشرط لتحسين العالقات مع حكومة طرابلس.

تونس تعول على اجتماع نوفمبر
الخارجية  الشؤون  ــر  وزي أعلن  حيث  تونس،  ــى  وإل
توصل  في  أمله  عن  الجرندي،  عثمان  التونسي، 
عقده  المقرر  الشامل  الليبي  الحوار  في  المشاركين 
إطالق  وقــف  غــرار  على  أخــرى  توافقات  إلــى  ببالده 
كامل  إلى  والسلم  األمن  لعودة  يؤسس  »بما  النار 
بمجلس  له  تصريحات  في  الجرندي،  وقال  المنطقة«. 
اتخاذ  إن  الثالثاء،  )البرلمان(،  التونسي  الشعب  نواب 
نتيجة  هو  تونس،  في  الليبي–الليبي  الحوار  عقد  قرار 
النظر بين  ما بذلته بالده من جهود لتقريب وجهات 

الليبيين.
واألربعاء، استقبل الوزير التونسي سفير اليابان في 
موقف  على  مؤكدًا  الليبية،  األزمة  معه  وببحث  بالده، 
بالده الداي إلى ضرورة إيجاد »حّل سياسي ليبي–ليبي 
يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد وفقًا لقرارات الشرعية 

الدولية«.
وأضاف أن تونس ستلعب »دورها الفاعل، بوصفها 
األمن  بمجلس  دائم  غير  وعضوًا  لليبيا  جارة  دولة 
الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية 

سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية«.

القاهرة–الوسط

•  جانب من توقيع اتفاق وقف إطالق النار

•   وليامز•   بوتين

 وليامز: تعلمنا من العمليات السياسية 
السابقة عدم استبعاد أي تيار.. والنظام 

السابق له ممثلون في الحوار

 بوتين يناقش مع إردوغان تكثيف محادثات 
السالم الليبية..  ويؤكدان: التنسيق مستمر 

بين »الخارجية«  و »الدفاع «في البلدين

اتفاق وقف إطالق النار الدائم، الذي توصل إليه
وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات 
اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« في جنيف.

نص االتفاق
اتفق الطرفان على اآلتي:

أواًل: المبادئ العامة:
1. التأكيد على وحدة األراضي الليبية وحماية حدودها برًا وبحرًا وجوًا.

2. االمتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البالد ألية قوة خارجية.
3. مكافحة اإلرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة 

السياسية واألمنية.
4. ضرورة احترام حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني.

5. بنود االتفاق تشمل كامل التراب الليبي برًا وبحرًا وجوًا.
ثانيًا بنود االتفاق:

النار، ويسري ذلك من  الفوري إلطالق  الوقف  العسكرية على  اللجنة  اتفقت   .1
لحظة توقيع هذا االتفاق.

2. إخالء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة 
بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين األجانب من 
األراضي الليبية برًا وبحرًا وجوًا في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التوقيع على 
وقف إطالق النار، وتجميد العمل باالتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل 
الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، 
أمنية  ترتيبات  وتنفيذ  باقتراح  االتفاق  بموجب  المشكلة  األمنية  الغرفة  وتكلف 
خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخالؤها من الوحدات العسكرية والتشكيالت 

المسلحة.
من  العدد  محدودة  عسكرية  قوة  تشكيل  على  العسكرية  اللجنة  اتفقت   .3
العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم 
في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد الالزمة لتشغيلها من 

كل األطراف والجهات.
بجميع  المسلحة  والكيانات  المجموعات  وتصنيف  حصر  عملية  فورًا  تبدأ   .4
يتم  لم  التي  أو  الدولة  تضمها  التي  سواء  الليبي،  التراب  كامل  على  مسمياتها 
ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن 
إلى  فردي  بشكل  أفرادها  دمج  إعادة  وشروط  آلية  ووضع  وتفكيكها،  وجودها، 
مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، 
تنطبق  ال  لمن  وحلول  فرص  إيجاد  أو  المؤسسات،  لتلك  الفعلية  الحاجة  وبحسب 
عليه الشروط، أو لمن ال يرغب بهذا الدمج، من خالل لجنة فرعية مشتركة، بدعم 

ومشاركة البعثة.
5. إيقاف التصعيد اإلعالمي وخطاب الكراهية المتفشي حاليًا من قبل مجموعة 
من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع اإللكترونية، وتدعو الجهات القضائية 
ورادعة  جادة  مالحقة  تكفل  التي  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  المختصة  والجهات 
لتلك القنوات والمواقع، كما تدعو البعثة األممية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي 
تكفل قيام المؤسسات األم لتطبيقات التواصل االجتماعي بإجراء الالزم حيال تلك 
لمتابعة خطاب  فرعية  لجنة  إنشاء  العسكرية  اللجنة  قررت  الغاية  ولهذه  المواقع، 
الكراهية واإلجراءات الالزمة بحقه، كما قررت توجيه رسالة مباشرة إلى كل قنوات 
من  النوع  هذا  مثل  تتضمن  إعالمية  مادة  أي  بث  لعدم  والمسموع  المرئي  البث 

الخطاب.
الليبي،  التراب  كامل  على  البرية  والمعابر  الطرق  فتح  على  اللجنة  اتفقت   .6
الساحلي  الطريق  التالية:  الطرق  وتأمين  بفتح  العاجلة  اإلجــراءات  تتخذ  أن  على 
بنغازي–سرت–مصراتة–طرابلس، مصراتة–أبو قرين–الجفرة–سبها–غات، غريان–

الشويرف–سبها–مرزق.
ولهذه الغاية دعمت اللجنة المقترحات التي خلصت إليها لجنة الترتيبات األمنية 
المشتركة التي اجتمعت في مدينة الغردقة المصرية يومي 28 و29 سبتمبر، وتدعو 
والمنظمات  التموين  وقوافل  للمدنيين  اآلمن  المرور  لتأمين  ترتيبات  وضع  إلى 

اإلنسانية عبر تلك الطرق وفقًا لما يلي:
الذين شاركوا في  الشرطة،  أمنية مشتركة على رأسها ضباط  * تشكيل غرفة 
عبر  اآلمن  المرور  تكفل  خاصة  أمنية  ترتيبات  وتنفيذ  القتراح  الغردقة؛  اجتماعات 
الطرق المشار إليها، والطرق األخرى بكامل التراب الليبي، وكذلك المناطق التي تم 

إخالؤها من الوحدات العسكرية والتشكيالت المسلحة.
* يتم اختيار رئيس الغرفة ومعاونيه وتحديد واجباتهم من قبل اللجنة العسكرية.
* تخلى الطرق المستهدفة من أي قوات عسكرية أو مسلحة بمجرد مباشرة القوة 

المشتركة مهامها.
* تتولى قيادة القوة المشار إليها تشكيل القوة المناط بها تأمين الطرق، على أن 

يتم ذلك عبر وضع معايير الكفاءة والخبرة واالنضباط.
7. اتفقت اللجة العسكرية على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة 
المؤسسة  ومندوب  الشرقية  المنطقة  في  النفطية  المنشآت  حرس  وآمر  الغربية 
إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس  بالتواصل وتقديم مقترح حول  للنفط  الوطنية 
المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة 

العسكرية.
8. إيقاف القبض على الهوية أو االنتماء السياسي، واقتصار المالحقة والقبض 

على المطلوبين جنائيًا، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
9. اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات 
العسكرية أو القبض على الهوية، وذلك بتشكيل لجان مختصة من األطراف المعنية.
اللجنة  ستقوم  التامة  الثقة  وعوامل  السائدة  اإليجابية  األجــواء  ظل  في   .10

العسكرية باالشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا االتفاق.
11.ال يسري وقف إطالق النار على المجموعات اإلرهابية المصنفة من قبل األمم 

المتحدة على كل األراضي الليبية.
12. توصي اللجنة »5+5« وتحث البعثة على إحالة اتفاق وقف إطالق النار الموقع 

إلى مجلس األمن الدولي؛ إلصدار قرار إللزام كل األطراف الداخلية والخارجية.
تم توقيع هذا االتفاق في مقر األمم المتحدة في جنيف عند الساعة الحادية عشرة 

صباح اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020.
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السياسي  الحوار  لملتقى  التنازلي  العد  بدء  مع 
الشهر  التاسع من  في  المقرر  تونس،  في  الليبي 
مع  التالي  االستطالع  »الوسط«  أجرت  المقبل، 
فئات متنوعة من أبناء الشعب الليبي، حول ملفات 
في  الشباب  مشاركة  مسألة  مقدمتها  في  شتى، 
بعد  البالد،  في  المنشودة  السياسية  العملية 
سنوات طويلة من الحرب، التي خلفت أزمات تتكاثر 
المشاركون  حدد  حين  وفي  بعضها.  رحم  من 
الليبي  للمشهد  المتصدرين  من  مطالب  حزمة 
الراهن، رحبوا باتفاق تثبيت الهدنة ووقف إطالق 

النار في البالد الذي ُأعلن قبل أيام.
ليبيا،  في  للدعم  األممية  البعثة  وأعلنت 
ملتقي  في  للمشاركة  اسمًا   75 الجاري،  األسبوع 
إنهم »من مختلف مدن  السياسي، وقالت  الحوار 
ومناطق ليبيا، ويمثلون كافة التوجهات السياسية 

واالجتماعية«.
محمد:  عبلة  المحامية  تقول  البداية  في 
المجتمعات  من  مجتمع  أي  في  الشباب  »إن 
اإلنساني  العمل  ميادين  جميع  في  حيوي  عنصر 
واالقتصادي،  والسياسي  والثقافي  واالجتماعي 
وهم المحرك الرئيسي الفعال ألي إصالح أو تغيير 
في المجتمعات ودومًا يشكلون الرقم األصعب في 
أدوات  فعالة مهمة من  وأداة  ثورة إصالحية،  أي 

التطور الحضاري للمجتمع«.
وأضافت في حديثها إلى »الوسط« أن الشريحة 
الماضي  بين  الوصل  »همزة  تعد  الشبابية 
والمستقبل، وهم الحاضر الذي يصنع المستقبل، 
جزءًا  السياسية  والحياة  السياسة  أصبحت  فقد 
مھمًا ومحوريًا من حياة الفرد، ومن حقه أن يھتم 
الذي  النظام  ونوع  والدولة  السياسة  بمسألة 
يحكمه ألنه يقرر مصيره ويتدخل في كل شأن من 
الشباب  يكون  أن  المفترض  ومن  حياته،  شؤون 
والحياة  السياسي  بالعمل  المھتمين  طليعة  في 
مسيرة  في  الشباب  اندماج  فإن  لذا  السياسية، 
وذلك  وضروري؛  جدًا  مهم  السياسي  اإلصالح 

ألنهم يشكلون ثروة وطاقة بشرية لكل بلد«.
في  الشباب  بقدرة  »اإليمان  وتابعت: 
اقتصاديًا  زاھر  مستقبل  نحو  بالعمل  المساھمة 
ومستقر سياسيًا يعتبر أساسًا للعدالة االجتماعية. 
عناصر  من  عنصر  للشباب  السياسية  فالمشاركة 
وبرامج  فرص  خلق  يجب  لذلك  الديمقراطية؛ 
السياسية  األحزاب  على  ويتوجب  بھم.  تھتم 
به  يساھم  أن  يمكن  ما  االعتبار  بعين  األخذ 
الشباب في السياسة على جميع األصعدة.. ويجب 
تعزيز دور ومكانة الشباب في صناعة القرار، خاصة 
األمر  شابًا،  بكونه  يتميز  الذي  الليبي  بالمجتمع 
المساهمة  في  الشباب  قيادة  عبر  الذي سيساعد 
واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  عديد  بمعالجة 
يكون  وسوف  البالد.  في  القائمة  والسياسية 
المقبل  السياسي  الحوار  في  كبير  دور  للشباب 
لما يملكون من أفكار خالقة، فهم يمثلون األمل 

والمستقبل والسالم لليبيا«.
الناشط محمد حمادي:»منذ  من جهته، يقول 
أن  بسبب  وذلك  عجوز،  كدولة  تبدو  وليبيا  األزل 
مما  عامًا،   55 أعمارهم  تتجاوز  قياداتها  غالبية 
ال  جيل  ورؤية  تصور  وفق  تسير  الدولة  يجعل 
العالمية.  التغيرات  يتمتع بمرونة كافية لمواكبة 
فئة  ووصول  تمكين  عدم  فإن  آخر،  سياق  وفي 
في  السياسي  القرار  صناعة  مواقع  إلى  الشباب 
ليبيا أفقدهم االهتمام بممارسة العمل السياسي، 

وبالتالي ضعف الخبرة السياسية«.
طرق  مفترق  في  اآلن  »نحن  حمادي:  وأضاف 
بعد أن وصل الحال واالنقسام في ليبيا إلى ذروته، 
وتمكين القيادات الشابة من مواقع صناعة القرار 
الدولة ومؤسساتها  أصبح ضرورة حتمية لترميم 
والخروج بها إلى بر األمان. وهذا األمر لن يتأتى 
إال من خالل مشاركة الشباب في الحوار السياسي 
إلطالعهم على كل خبايا المشهد واالستماع إلى 
سياسيًا،  ناضجة  غير  كانت  وإن  ورؤاهم  آرائهم 
فهنا يمكن االستعانة بالخبرات السياسية لصناعة 

سياسات ممكنة لتطبيق هذه التطلعات«.
مولي  التبو،  شباب  من  ناشط  يقول  وبدوره، 
جدًا،  مهمًا  شيئًا  الشباب  مشاركة  »أرى  بركاي: 
ألنهم ضحية جميع الصراعات في البالد، ويعانون 
الظلم والتهميش، ولو اندمج الشباب في العملية 
السياسية فسيتغير الكثير، والكثير، وأبسط شيء 
من،  ولصالح  االقتتال،  أسباب  سيفهمون  أنهم 
ألن  لألمور،  واضحة  رؤيتهم  ستصبح  وبالتالي 
أغلب الشباب الليبي ليسوا من أصحاب األجندات 
وال  السياسية،  األحزاب  رؤساء  من  وال  الخارجية، 
من السلطات التشريعية والتنفيذية التي تتقاتل 

من أجل مآربها الخاصة«.
في  الشباب  دمج  تم  إذا  أنه  بركاي  رأى  كما 
ودراية  كلمة  لهم  فستكون  السياسية  العملية 
بأحوال البالد العامة، موضحًا: »نحن قادرون على 
توحيد وإخراج البالد مما هي فيه، ويكفي ما عاشته 
الوطن  أجندتهم  الشباب  وقتل.  ودمار  حرب  من 
وحلمهم أن يعم األمن واألمان في ربوع الوطن. ال 

يهمنا من يحكم وما خلفه من أجندات سياسية«.
عزوف  السعيدي  علي  الشاب  الطبيب  وأرجع 
التجربة  كون  إلى  السياسي،  العمل  عن  الشباب 
وعدم  المجتمع،  في  ما  نوعًا  »جديدة  السياسية 
رئيسي  سبب  السياسة  بدهاليز  الشباب  معرفة 
في  ساهم  مما  لها  وإهمالهم  منها،  لتخوفهم 
وصول كبار السن للمناصب السياسية والسيادية، 
في  كبير  تأثير  لهم  سيكون  الشباب  أن  وأعتقد 
في  الليبي  السياسي  والمشهد  السياسية  الحياة 

الفترة المقبلة«.
أن  حسن  بكر  أبو  المدني  الناشط  ويرى 
»المشاركة السياسية للشباب في المرحلة الحالية 
هى مشاركة صورية أو ضعيفة إلى حد ما، وذلك 
ألن األطراف السياسية في ليبيا والمسيطرة على 
الفاعلين في  الشباب  السياسي تستبعد  المشهد 
جميع الحوارات أو األنشطة السياسية، ولكن هناك 
كبير  ومجهود  عمل  له  الشباب  من  بسيط  عدد 

يحاول أن يفرض نفسه على الواقع السياسي«.
وحول مشاركة الشباب في الحوار المقبل، قال: 
»الشباب لفت أنظار العالم وبعثة األمم المتحدة 

خالل  من  األخيرة  الفترة  خالل  ليبيا،  وساسة 
الحراك الشبابي الذي شمل مدنًا عدة في البالد«.

»مشاركة  عنديدي:  خديجة  الناشطة  وقالت 
الشباب مهمة جدًا في العمل السياسي ألنهم في 
الميدان، وهم ضحية كل السياسيين المتواجدين 
أن  البد  وبالتالي  اليوم،  السياسية  الساحة  في 
كل  في  إشراكهم  ضرورة  مع  مطالبهم،  تسمع 
عمل سياسي، وأرى أنه سيكون لهم دور في الحوار 
ولدورهم  وجودهم،  ألهمية  المقبل،  السياسي 
برزت  كما  السياسية،  الساحة  في  الواضح  الفعال 
السياسية،  والندوات  الملتقيات  أصوات شابة في 
ما يعزز حقهم في التمثيل السياسي خالل الفترة 

المقبلة«.
فرأى  السالم  عبد  عامر  الشاب  الناشط  أما 
حواري  محفل  أي  في  مهمة  الشباب  مشاركة  أن 
الشباب  استغلوا  المتنازعة  األطراف  ألن  ليبي؛ 
كوقود للحرب، بحسب تعبيره. وأضاف: »الشباب 
هم زهرة المستقبل وعماد األوطان، وهم الذين 
الالزم  ومن  األزمات،  جميع  في  الويالت  يعانون 
السياسي،  الحوار  مسار  في  كلمة  لهم  تكون  أن 
أن  المتحدة  واألمم  األممية  البعثة  ندعو  ولذلك 

لتوصيات  تطبيقًا  الشباب،  مشاركة  على  تحرص 
ملتقى توبوه الذي انعقد خالل الفترة الماضية«.

األطراف  توقيع  إعالن  حاز  قريب،  سياق  في 
في  الدائم  النار  إطالق  وقف  وثيقة  الليبية 
سياسيين  من  واسعًا  ترحيبًا  البالد،  أنحاء  جميع 
وكتاب  وصحفيين  العام  بالشأن  ومهتمين 
ومدونيين استطلعت »الوسط« رأيهم، لكنه بقى 
األطراف  والشك من جدية  بالقلق  ترحيبًا مشوبًا 
وفدا  وقعه  الذي  فاالتفاق  تطبيقه.  في  المختلفة 
في  المشاركين  العامة  والقيادة  الوفاق  حكومة 
 »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  محادثات 
من  رأي  نقاط  على  اشتمل  الجمعة،  جنيف،  في 
تطبيقها  صعوبة  آراءهم  »الوسط«  استطلعت 
على أرض الواقع مثل إخراج المرتزقة خالل فترة 
ال تتجاوز 90 يومًا، ووقف خطاب الكراهية وغيرها.

مالحظات عامة
فرج  العام  بالشأن  والمهتم  المدون  ورحب 
المالحظات،  بعض  رصد  لكنه  باالتفاق  فركاش، 
تبعية  ذكرت  التوقيعات  كما  الديباجة  أن  بينها 
»الجيش الليبي« لحكومة الوفاق، وتبعية »الجيش 

مجلس  وليس  العامة  للقيادة  الليبي«  الوطني 
النواب كما يفترض. وتمثلت مالحظته الثانية في 
النقطة رقم »2« من بنود االتفاق، حيث غاب عنها 
هي  ما  بوضوح  تذكر  فلم  المصطلحات،  ضبط 
التي  األجانب«،  والمقاتلين  »المرتزقة  جماعات 
ُطلب منها مغادرة ليبيا بعد 90 يومًا من التوقيع؟ 
أم  تركيا  جلبتهم  الذين  »السوريون«  هم  هل 
مرتزقة  أم  مثاًل،  األتراك  النظاميون  العسكريون 
أو  روسيا  بوجودهم  تعترف  ال  الذين  »فاغنر«، 
»القيادة العامة«، أم هم السودانيون الذين أتوا 
عبر اإلمارات، أم السوريون الذين أتوا عبر أجنحة 

الشام »كما ذكرت تقارير وزارة الدفاع األميركية 
السوري  والمرصد  المتحدة  األمم  خبراء  وتقارير 

لحقوق اإلنسان وغيرها من التقارير«.
بخصوص  واضحة  »فقرة  وجود  عدم  ورصد 
ليبيا،  مستوى  على  العسكرية  المؤسسة  توحيد 
وهل الخطوات أعاله سوف تتخذ قبل توحيد هذه 
توقع  واقعيًا  يمكن  وهل  بعدها؟  أو  المؤسسة 
قبل  األجنبي  التواجد  أشكال  من  أي شكل  خروج 
توحيد المؤسسة العسكرية في ظل انعدام الثقة 
توحيد  بعد  الخروج  سيكون  وهل  األطراف؟  بين 
هذه  كل  أن  إلى  وخلص  التنفيذية؟،  السلطة 
التساؤالت تؤكد أنه ليست هناك خطوات تراتبية 

أو أولويات في االتفاق.
إخالء  الحديث عن  االتفاق خال من  أن  والحظ 
سرت والجفرة بشكل صريح، فهناك فقط تلميح 
قوات شرطية مشتركة،  بأن تكون هناك  ضمني 
دون ذكر المكان وألي سلطة ستتبع. كما الحظ 
المؤسسة  أن  عن  كذلك  يتحدث  لم  االتفاق  أن 
العسكرية ستكون تحت السلطة المدنية القادمة. 
وذلك  االتفاق،  تنفيذ  تتيح  بيئة  هناك  أن  ورأى 
األطراف  إليها  وصلت  التي  المرحلة  إلى  بالنظر 
المأزق  من  مخرج  عن  وبحثهم  المتصارعة، 
يدفع  أن  من  حذر  لكنه  الخسائر،  بأقل  الحالي 
إقليم فزان الضريبة، خاصة مع توقعات بانسحاب 
القوات األجنبية والمرتزقة إلى المنطقة الجنوبية 

وتحديدًا إلى قاعدة »تمنهنت« وبراك الشاطئ.
الحقوقي أحمد حمزة  الناشط  وفي وقت رحب 
جميع  تلتزم  بأن  أمله  عن  عبر  فقد  باالتفاق، 
األطراف الداخلية والخارجية بما نص عليه االتفاق، 
وترجمته على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة صدور 
المختلفة  األطراف  يلزم  األمن  مجلس  من  قرار 
أسام  المدني  الناشط  ورأى  االتفاق.  بتنفيذ 
يتوقف بشكل  االتفاق  بنود  تنفيذ  أن  عبدالكبير، 
الدولية واإلقليمية  كبير على مدى رغبة األطراف 
المتداخلة في الصراع الليبي في ذلك، وقال: »ما 
أغلب  أن  الصخيرات  اتفاق  تجربة  من  تعلمناه 
إال في حالة وجود  تنفيدها  يتم  االتفاق لن  بنود 
الدولي لصناعة  المجتمع  رغبة حقيقية جادة من 
ضعيف  االحتمال  هذا  ولكن  ليبيا  في  االستقرار 
إن  شرادة،  زينب  الصحفية  قالت  بدورها،  جدًا«. 
»حسن  يترجم  أنه  إال  متأخرًا  جاء  وإن  االتفاق 
نوايا األطراف« في تلبية رغبة الشعب الليبي في 
حقن الدماء وتوحيد المؤسسات وتغليب مصلحة 

الوطن على أي مصلحة أخرى.
وحسب شرادة، فإن االتفاق يثير عدة تساؤالت 
خروج  وإمكانية  به،  األطراف  التزام  بمدى  تتعلق 
جميع القوات الداعمة لطرفي النزاع خصوصًا من 
منطقتي سرت والجفرة خالل الفترة التي حددتها 
إن  وقالت  ليبيا.  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
االتفاق،  فشل  حال  بديلة  خطة  تضع  لم  البعثة 
األطراف  التزام  تؤكد  ضمانات  عن  تتحدث  ولم 

وداعميهم االقليميين والدوليين.

اتفاق تاريخي
المجلس  باسم  السابق  الناطق  اعتبر  بدوره، 
االتفاق  السالك،  محمد  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
»خطوة إيجابية« ستنعكس إيجابًا على المسارات 

ال  المتحدة،  األمم  ترعاها  التى  األخرى  الحيوية 
سيما المسارين السياسي واالقتصادي.

الليبية التى  وعول السالك على إرادة األطراف 
قدمًا  المضي  في  »التاريخي«  االتفاق  هذا  وقعت 
على  ملموسة  عملية  خطوات  إلى  ترجمته  نحو 
الليبيين، مطالبًا  إنهاء معاناة  األرض تسهم في 
األمن  ومجلس  المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع 
باالضطالع بدورهم فى منع أى أطراف داخلية أو 

خارجية من تقويض هذا االتفاق.

نقاط يصعب تطبيقها في االتفاق
فيما رصد الناشط السياسي عبدالسالم يونس، 
نقاطًا يصعب تطبيقها مثل »إخراج المرتزقة من 

الطرفين«.
وقال إن حكومة الوفاق »ال تتمتع بسلطة على 
الميليشيات«، مستشهدًا بخطف رئيس المؤسسة 
»يستطيع  أن  دون  بعيو،  محمد  لإلعالم  الليبية 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي كلفه، 
لـ»الجيش  التابعين  تحريره«. وقسم »المرتزقة« 
الوطني الليبي« إلى جزأين »فاغنر« و»الجنجويد«، 
بعد  خاصة  خروجهم  الصعب  »من  إنه  قال 

تحصيناتهم في مدينة سرت«.

أهم نقاط االتفاق
عمر  الجنوبي،  بالشأن  والمهتم  الناشط  أما 
بستة  يتجسد  االتفاق  إن  فقال  أبوسعدة،  علي 
متنوعة  تنفيذ  آليات  تستصحب  رئيسية  محاور 
ليبية،   – ليبية  فرعية  لجان  شكل  في  المهام 
تعزز  وسوف  األممية،  البعثة  مع  مشتركة  ولجان 
سيصدر  بالتنفيذ  للجميع  ملزم  بقرار  مخرجاته 
أبوسعدة،  وحسب،  األمن.  مجلس  من  باإلجماع 
فإن أهم ما جاء باالتفاق يتمثل في االتفاق على 
الطرفين  وسحب  دائم،  بشكل  النار  إطالق  وقف 
عن  المتصارعة  العسكرية  التشكيالت  جميع 
خطوط التماس، وتشكيل لجان مراقبة لخروقات 
قد تحدث، والتشديد على خروج المرتزقة األجانب 
خالل 90 يومًا من جميع أنحاء التراب الليبي، وفتح 
حصر  مع  وتأمينها  والبرية  الجوية  المعابر  جميع 
للدولة  التابعة  المسلحة  التشكيالت  وتصنيف 
وخطاب  اإلعالمي،  التصعيد  وإيقاف  وغيرها، 

الكراهية حد التجريم القضائي.

5 ضمانات لتنفيذ االتفاق
الفرقاء  جدية  هو  أبو سعدة،  يثير شكوك  وما 
في تطبيق االتفاق، وضمانات وآليات ذلك، لكنه 
عاد وأكد أن أكبر ضامن لهذا االتفاق هو »الشعب 
يتحفز  الذي  األصيلة،  المصلحة  صاحب  الليبي 
النهاية  سيكتب  فشل  أي  أن  وأكد  ويترقب«، 
السياسية لطرفي األزمة. ورأي أن ذلك يدفع هذه 
الطبقة أن »تتحسب لنفسها كضامن ثانٍ«، كما 
أن إصرار البعثة األممية وبحثها الدؤوب عن حل 
اتفاق ثالث  إلى  ثالثًا مهمًا، إضافة  يشكل ضامنًا 
اإلقليمي  بالمحيطين  باألزمة  فاعلة  دولة  عشرة 
أكد  ذلك،  وفوق  السياسي،  الحل  على  والدولي 
للجميع  ملزم  بقرار  سيعزز  االتفاق  أن  الناشط 
سيفرض  األمن  مجلس  من  يصدر  بالتنفيذ 

عقوبات مغلظة على كل من يعترض تنفيذه.

ضمان المجتمع الدولي لالتفاق
هذا  يشوب  ما  أن  فرج،  إبراهيم  الكاتب  ورأى 
االتفاق هو افتقاره إلى االعتماد من هرم السلطة 
»أساسًا  اعتبره  لكنه  المتنازعين،  الجانبين  في 
لالنطالق في اتفاقات سياسية تجمع شتات البلد«. 
العسكرية  »التكوينات  حقيقة  سيظهر  إنه  وقال 
يعني  تفاعلها هل  حيث سيوضح  الجانبين«،  في 
هذا االتفاق لها شيئًا أم إنه مجرد فرقعة إعالمية 

لتهدئة الرأي العام.
يعطيها  أممية  برعاية  االتفاق  توقيع  أن  ورأى 
الدولي  المجتمع  نجح  »إذا  وقال:  كبيرة،  أهمية 
في تبني هذا االتفاق فأعتقد سيتم تنفيذ ما جاء 
به بإرادة دوليه حقيقية، أما إذا ترَك هذا االتفاق 
فإني  المتنازعين  الطرفين  قبل  من  تنفيذه  ليتم 

أراه فاشاًل ولن يظهر على أرض الواقع«.

عبد الحفيظ يوسف ناشط مدني
الحفيظ  عبد  المدني  الناشط  قال  جهته،  من 
يوسف: »االتفاق على وقف إطالق النار هو مطلب 
وقف  ضرورة  على  اثنان  واليختلف  الليبيين،  لكل 
في  الحرب  موضوع  فإن  تعلم  كما  ولكن  القتال، 
وإقليمية  محلية  قوية  بخيوط  متشابك  ليبيا 
ودولية تحرك في الطرفين، ودفعت كثيرًا في دعم 
أهدافه،  لكل طرف  بالتأكيد  وكانت  الحرب،  هذه 
لذلك فال أعتقد أن هذا االتفاق، في حال تنفيذه 
سيحقق أهدافهم، وبالتالي البد من وجود ضغوط 
ضامن  وجود  مع  بالتنفيذ،  النزاع  أطراف  على 
على  النص  مع  الجميع،  جانب  من  به  لاللتزام 
عقوبات ملزمة ألي طرف يخرج على بنود االتفاق، 
والمسارعة في إخراج جميع القوات األجنبية وجميع 
المرتزقة من البالد أواًل، وإلزام الدول المتداخلة 
األطراف  استعداد  مع  بذلك،  الليبي  الشأن  في 
المحلية على األرض بذلك، وهي كثيرة ومختلفة 
المنطقة  وأيديولوجيتها، خاصة في  أجندتها  في 

الغربية«.
محمد  الجامعي  األستاذ  يقول  الختام،  وفي 
زاغوب، إن الظروف المحيطة باألزمة الليبية يبدو 
الماضية،  المراحل  عن  التغيير  في  بدأت  أنها 
من  المتصارعة  األطراف  بخروج  المثال  ضاربًا 
حرب اقتربت من مرحلة كسر العظم، مما استنفر 
الجهات الخارجية الداعمة ألطراف النزاع بالتدخل 
األطراف  جعل  مما  له،  الداعمة  الطرف  إلنقاذ 
الدولية في موقف محرج وغير قابل لفكرة عودة 

الصراع المسلح مرة أخرى.
ويضيف في تصريحه إلى »الوسط«: »من ناحية 
أخرى وجود المبعوثة األممية ستيفاني وليامز من 
خلفية أميركية ووجودها كمساعدة سابقة لغسان 
حيثيات  على  االطالع  لها  أتاح  ذلك  كل  سالمة، 
وتفاصيل ومعرقالت الملف الليبي.. وبالتالي سهل 
ذلك لها وضوح الرؤية التي يمكن أن تسهم في 
تنفيذ  بأن  اعتقادي  ففي  لذا  الليبية..  األزمة  حل 
النقاط التي تم التوقيع عليها عوامل نجاح تنفيذها 

أكثر من عوامل الفشل.. حفظ اهلل ليبيا«.

نرحب باتفاق وقف إطالق النار.. ونطالب بإشراك 
الشباب في الحوارات املمهدة للمرحلة املقبلة

ليبيون في استطالع »الوسط« قبل أيام من »ملتقى تونس«:

● سنوات طويلة عاش فيها الليبيون يحلمون بشوارع خالية من مجنزرات الحرب

● زينب شرادة

● عبد الحفيظ يوسف ● الناشط والمدون فرج فركاش ● عامر عبد السالم

● خديجة عنديدي

● مولي بركاي ● الكاتب إبراهيم فرج ● الدكتور محمد زاغوب

● عبلة محمد

● محمد حمادي

الناشط عامر عبد السالم: تم 
استغالل الشباب كوقود للحرب بين 

األطراف المتحاربة.. ومشاركتهم 
مهمة في أي محفل حواري ليبي

الصحفية زينب شرادة: وقف إطالق النار جاء 
متأخراً إال أنه يترجم »حسن نوايا األطراف« 

في تلبية رغبة الشعب في حقن الدماء 
وتوحيد المؤسسات وتغليب مصلحة الوطن

ناشط من شباب التبو مولي بركاي: أغلب الشباب 
الليبي ليس من أصحاب األجندات الخارجية، 
وال من السلطات التشريعية والتنفيذية التي 

تتقاتل من أجل مآربها الخاصة

الناشط محمد حمادي: عدم تمكين 
ووصول فئة الشباب إلى مواقع صناعة 

القرار السياسي في ليبيا أفقدهم 
االهتمام بممارسة العمل السياسي

المحامية عبلة محمد: الشباب هم المحرك الرئيسي الفعال ألي إصالح أو تغيير في المجتمعات ودومًا يشكلون الرقم األصعب في أي ثورة إصالحية
الوسط - رمضان كرنفوده

● المنصة التي استضافت آخر جوالت الحوار الليبي بالمغرب خالل األسابيع الماضية
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الطواقم الطبية تعمل 16 ساعة يوميًا

حمالت حكومية وشعبية بالبلديات للتصدي لـ »كورونا« رغم ضعف اإلمكانات
معيشية  وطأة ظروف  تحت  حاليًا  ليبيا  تعيش 
الداخلية من جهة، مع  الحرب  صعبة؛ سببتها 
جهة  من  »كورونا«،  مكافحة  جهود  تواصل 
أخرى، في ظل تزايد عدد اإلصابات. وبحسب 
لمكافحة  الليبي  الوطني  المركز  معطيات 
البشرية  الخسائر  ارتفعت  فقد  األمراض 
بسبب الوباء إلى 823 وفاة، فيما وصل العدد 
منها  حالة   58874 إلى  للمصابين  اإلجمالي 
 32962 تعافى  بينما  نشطة،  حالة   25089

حالة.
الليبية  المدن  صدارة  طرابلس  واحتلت 
»كورونا  فيروس  إلصابات  تسجيًل  األكثر 
األخيرة،  الـ24  الساعات  خالل  المستجد« 
لمكافحة  الوطني  المركز  أحصى  بعدما 
حصيلة  ضمن  بها  إصابة   586 األمراض 
ليبيا، في  899 حالة في عموم  إجمالية بلغت 
حول  األربعاء،  إعالنه،  جرى  رسمي  بيان  آخر 

الوضع الوبائي في البالد.
ليبيا،  تشهد  أكتوبرالحالي،  مطلع  ومنذ 
البالغ عدد سكانها نحو 7 ماليين نسمة، نحو 
وفق  يوميًا،  بـ»كورونا«  جديدة  إصابة  ألف 

وكالة »األناضول« التركية.

صعوبة في الخدمات
منذ  المستمرة  الداخلية  الحرب  وبسبب 
العام 2011، يواجه الشعب صعوبة كبيرة في 
مثل  األساسية  العامة  الخدمات  إلى  الوصول 
الكهرباء، إضافة إلى مشقة مكافحة »كورونا« 
الصحية.  التحتية  البنية  في  القصور  بسبب 
وعلى الرغم من الظروف غير المواتية، بذلت 
اإلدارات المحلية مع المتطوعين في العاصمة 
النزول  عبر  الوباء  لمكافحة  جهودً  طرابلس، 
السكان  وعي  زيادة  أجل  من  الشوارع،  إلى 

حيال »كورونا«.
بلدية  رئيس  نائب  السالم،  عبد  أيمن 
قال:  طرابلس،  بالعاصمة  سليم  أبو  حي 
أطلقوا  والمتطوعين  الصحة  طواقم  »إن 
وأضاف  الوباء«.  لمكافحة  مشتركة  حملة 
إلى  »تهدف  الحملة  أن  لـ»األناضول«، 
االتصال المباشر مع المواطنين لزيادة الوعي 
باإلجراءات التي ينبغي عليهم اتخاذها لوقاية 

أنفسهم من »كورونا«.

حمالت توعية
الصحة  »طواقم  أن  السالم  عبد  وأوضح 
في  يوم  كل  خيمة  يقيمون  والمتطوعين 
مكان مختلف في طرابلس«، مبينًا أن موظفي 

الصحة »يجرون فحوصات للكشف عن فيروس 
كورونا للمواطنين الوافدين إليهم«.

يعلقون  »المتطوعين  أن  إلى  وأشار 
ملصقات تحذيرية على الجدران وعلى مركبات 
اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  حول  العام،  النقل 
الكمامات، بجانب  الوباء، كارتداء  للوقاية من 
وفي  التجارية  المحالت  على  المعقمات  توزيع 

األماكن المزدحمة«.
المواطنين  »إيالء  إلى  السالم  عبد  ولفت 
الوقاية من كورونا«،  اهتمامًا كبيرًا في حملة 
يدخل  ال  الوباء  مكافحة  أن  »رغم  إنه  وقال 
تبذل  أنها  إال  البلديات؛  اختصاص  ضمن 
جهودً لمكافحته، بسبب ضعف البنية التحتية 
الصحية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية 

بالبالد«.

دعم من قبل المتطوعين
التي  الهجمات  آثار  يحمل  سليم  أبو  حي 
استمرت 14 شهرً على طرابلس، التي شنتها 
خليفة  المشير  بقيادة  العامة  القيادة  قوات 

حفتر، في 2019.
التركية،  الوكالة  وجراء تلك هجمات، تقول 
تحولت بعض األحياء جنوب طرابلس، كصالح 
فيما  أشباح،  مدينة  إلى  زارة،  وعين  الدين، 
تعرضت العديد من المباني في حي أبو سليم 

إلى األضرار التي أحدثتها األسلحة الثقيلة.
الشباب  مجتمع  مؤسس  البهيليل،  رضا 
المتطوع في حي أبو سليم، لفت إلى األضرار 

التي لحقت بالمنطقة جراء الهجمات. وقال إن 
المتطوعين ال ينتظرون الدعم الحكومي، نظرً 
للفترة الصعبة التي تمر بها البالد. وأشار إلى 
مشروعً  نفذ  التطوعي  الشباب  »مجتمع  أن 
معدات  وتركيب  لشراء  سليم  أبو  بلدية  مع 
اإلضاءة في المنطقة ببداية أنشطته«، مبيًنا 
مبادرة  بأي  للقيام  يسعون  المتطوعين  أن 

إيجابية حسب المتطلبات«.
وأضاف أن فريق المتطوعين يسعى لتقديم 
في  البلدية  مع  بالتعاون  متواضعة  مساهمة 
مؤكدًا  »كوورنا«،  فيروس  من  الوقاية  حملة 

أهمية األنشطة التطوعية في ليبيا والعالم.

الطواقم الطبية تعمل 16 ساعة يوميًا
كثافة  تشهد  جانبها  من  الصحية  المراكز 
في عدد المراجعين، مع ارتفاع حاالت اإلصابة 

بفيروس »كورونا« بين المواطنين.

الطبيب عبد المؤمن زيناتي، في مركز باب 
إن  قال  سليم،  أبو  حي  في  الصحي  غشير  بن 
فحوصات  من  العديد  تجري  الطبية  الكوادر 
أن  وأضاف  يوميًا.  »كورونا«  عن  الكشف 
المواطنين  على  الفحوصات  يجرون  األطباء 
اإلصابة،  أعراض  عليهم  تظهر  الذين 
وأوضح  السن.  وكبار  بإصابتهم،  والمشتبه 
بتسجيل  يقوم  الصحي  »الطاقم  أن  زيناتي 
المركز  وضعها  التي  المعايير  وفق  العينات 
يرسلها  ثم  ومن  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
نتيجة  على  الحكومية لالطالع  المختبرات  إلى 
بنتيجة  المواطن  إبالغ  ليتم  الفحوصات، 

فحصه خالل يوم أو يومين«.
 16 وأكد زيناتي أن الطواقم الطبية تعمل 
شكره  عن  معربًا  كبير،  بتفانٍ  يوميًا  ساعة 
الليبي  الطبيب  ودعا  اإلطار.  هذا  في  لهم 
من  الصحية،  التعليمات  اتباع  إلى  مواطنيه 

مسافة  على  والحفاظ  الكمامات  ارتداء  قبيل 
التباعد االجتماعي، رغم مشقات ذلك عليهم.

المركزية  اللجنة  السياق نفسه، طالبت  في 
بمدينة  المستجد«  فيروس »كورونا  لمكافحة 
بضرورة  الصحة  وزارة  األربعاء،  وليد،  بني 
المدينة  داخل  العزل  مركز  واستكمال  تنفيد 
الوبائي وازدياد حاالت المصابة  لسوء الوضع 

بفيروس »كورونا«.
وقال عضو اللجنة، محمد صالح لـ»الوسط« 
بمركز  الخاص  المكان  حددت  اللجنة  إن 
بالعزل  الخاصة  العيادات  وصول  مع  العزل، 
بحكومة  الصحة  وزارة  لكن  المدينة،  إلى 
ذكر  دون  المشروع  أوقفت  الوطني  الوفاق 
وزارة  صالح  وحمَّل  اللجنة.  ألعضاء  األسباب 
المسؤولية  الوطني  الوفاق  بحكومة  الصحة 
عن تفاقم الوضع الوبائي؛ ما جعل عددً كبيرً 
على  حصولهم  لعدم  خطر  في  المرضي  من 

أسرَّة في مراكز العزل بباقي المدن.
المركزية  اللجنة  حذرت  يومين،  وقبل 
في  المستجد«  »كورونا  فيروس  لمكافحة 
الوبائي  الوضع  خطورة  من  وليد،  بني  بلدية 
الفيروس  تفشي  استمرار  بسبب  المدينة  في 
وارتفاع عدد اإلصابات والوفيات جراء اإلصابة. 
المدينة  في  اإلصابات  أكثر  أن  صالح  وأوضح 
يعانون  مرضى  السن  كبار  أشخاص  »هم 
والتنفس  القلب  أمراض  مثل  مزمنة  أمراضً 
لإلصابة  عرضة  أكثر  جعلهم  مما  وغيرهما، 

بعدوى الفيروس«.

األحد،  غدامس،  البلدي  المجلس  وأعلن 
إغالق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، 
المستجد«.  انتشار فيروس »كورونا  للحد من 
التساع  »نظرً  جاء  القرار  أن  المجلس  وأوضح 
حدود  داخل  »كورونا«  وباء  انتشار  دائرة 
المدينة، وحتى تتمكن لجان الرصد من إنهاء 
حد  وضع  أجل  ومن  حال،  أفضل  على  عملها 
زيادة  في  المدينة  إلى  الوافدين  لمساهمة 

حجم الكارثة.
مفتوحة،  ستكون  اإلغالق  فترة  أن  وأكد 
األمنية  الجهات  مطالبًا  الظروف،  تطور  حسب 

والضبطية بتنفيذ اإلغالق.
من  شهداء  يقدم  الطبي  القطاع  يزال  وال 
حيث  الوباء،  مواجهة  معركة  في  عناصره 
الوطني،  الوفاق  قدمت وزارة الصحة بحكومة 
العزاء في »وفاة وفقد شهيد الواجب الدكتور 
القربولي  مستشفى  مدير  حقيف،  محمد 
كورونا  بفيروس  إصابته  بسبب  السابق 
لها  بيان  في  الوزارة  وقالت  المستجد«. 
بوزارة  العاملين  وكل  أنفسنا  »نعزي  اإلثنين: 
المساعدة  والطبية  الطبية  واألطقم  الصحة 
محمد  الدكتور  الواجب  شهيد  وفقد  وفاة  في 
السابق  القربولي  مستشفى  مدير  حقيف 
عبر  نشرته  ما  وفق  كورونا«،  فيروس  بسبب 
صفحتها بموقع »فيسبوك«. وأضافت الوزارة: 
أهله  ويلهم  برحمته  يتقبله  أن  اهلل  »نسأل 
والسلوان.  الصبر  جميل  محبيه  وكل  وزمالءه 

إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
مكتب  مفتشو  ضبط  قريب،  سياق  في 
الرقابة على األغذية واألدوية في الجفرة مواد 
محظورة  وألواًن  الصالحية،  منتهية  غذائية 
وأسواق  محالت  على  تفتيشية  حملة  ضمن 
المركز  وقال  هون.  بمدينة  الغذائية  المواد 
إن  األربعاء  »فيسبوك«  بموقع  صفحته  عبر 
حملة  خالل  ضبطوا  الجفرة  في  مفتشيه 
تفتيشية على محالت وأسواق المواد الغذائية 
تنظيف  ومواد  غذائية  مواد  هون،  بمدينة 
ألوان محظورة  إلى  الصالحية، إضافة  منتهية 
اإلجراءات  اتخاذ  ليتقرر  بها،  مسموح  وغير 

للمخالفين. الالزمة  القانونية 
دورية  تفتيشية  حمالت  المركز  ويشن 
وفحص  الداخل،  في  واألسواق  المحالت  على 
الموانئ  في  الخارج  من  المستوردة  الشحنات 
والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

على  الرقابة  مركز  أنذر  سبتمبر،  ونهاية 
يقع  باإلغالق  مخبزين  واألدوية  األغذية 
بمنطقة  طرابلس  بلدية  نطاق  في  مقرهما 
باالشتراطات  تقيدهما  لعدم  الجبس؛ 
على  لمفتشيه  جولة  إطار  في  وذلك  الصحية، 

بعض المخابز بالمنطقة.

طرابلس - بني وليد - الصغير الحداد ووكاالت

●  أحد اجتماعات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا●  جانب من حمالت الفحص الوبائي في البلديات

نصحوا بالفحص الدوري

مطالب طبية بحمالت توعوية في مواجهة »موت الفجأة«
القطاع  تحتها  يئن  شتى  أزمات  بين  من 
برزت  الليبي،  الشعب  ويعانيها  الطبي، 
أال  األطباء،  بين  جداًل  أثارت  ظاهرة  مؤخرًا 
الزهور،  عمر  في  لشباب  الفجأة  موت  وهي 
من دون أن تكون هناك أية أسباب مرضية 
ختام  هو  الموت  بأن  التسليم  ومع  واضحة. 
من  ذلك  بأن  اليقين  ومع  حي،  كل  حياة 
حول  المثار  الجدل  فإن  القدرية،  األمور 
أهل  آراء  استطالع  إلى  دفعنا  الظاهرة  تلك 
لتلك  إجابة  عندهم  نجد  لعلنا  االختصاص، 
المتابعين  عقول  في  تتزاحم  التي  األسئلة 

لألمر.
عبداهلل  الدكتور  يقول  البداية  في 
الشباب  فئة  في  الفجأة  موت  إن  األسطى 
سبب  وهناك  األمراض،  بعض  إلى  يعود 
نبضات  في  خبيث  اضطراب  وهو  شائع 
القلب ونزيف في  إلى جلطات  القلب، إضافة 

الرئوية. والجلطة  الدماغ 
األمر  يبدو  ال  الكالم  هذا  واقع  فمن 
تكشف  علمية  أسباب  وجود  ظل  في  غامضًا 
الحيوية،  وظائفه  البشري  الجسد  فقدان 
بغض  الحياة،  مواصلة  على  قدرته  وعدم 
الصحية  الحالة  أو  السن  أو  العمر  عن  النظر 
أن  األسطى،  ويضيف  للمريض.  الظاهرية 
الشباب  أعمار  في  مفاجأة  وفيات  عدة  هناك 
والمخدرات  المسكرات  بسبب تعاطي بعض 
إلى  يؤدي  مما  كبيرة؛  جرعات  لتناولهم 
الشرايين،  وانسداد  القلب  نبضات  توقف 
إلى موت  موضحًا أن هناك أسبابًا قد تؤدى 
دون  الرياضة من  ممارسة  مثل  مثل  الفجأة 
الواجبة،  الطبية  االشتراطات  بعض  مراعاة 
االنفجارات  مثل  مفاجئة  أصوات  سماع  أو 
انفجار  من  المنبعثة  والغازات  الحروب  أثناء 
في  طويلة  لفترات  تبقى  التي  القذائف 
الحروب  في  مشاركته  أثناء  شاب  أي  رئتي 
الدراسات  بعض  أن  كما  القتالية،  واألعمال 
ظاهرة  في  دورًا  تلعب  قد  الوراثة  إن  تقول 

المفاجئ. الموت 
أسامة  الدكتور  قال  نفسه،  السياق  في 
الحوسين، إن أكثر األشخاص الذين يتعرضون 
السمنة  يعانون  الذين  هم  الفجأة  لموت 
منطقة  في  الدهون  تراكم  بسبب  الزائدة 
البطن والخصر، مما يؤدي إلى أمراض القلب.
حاالت  عدة  هناك  الحوسين:  ويضيف 
الشباب  فبعض  الرياضة  بسبب  وفاة حدثت 
باردة  مياه  ويشربون  الرياضة  يمارسون 
ترك  دون  مباشرة  باالستحمام  يقومون  أو 

الطبيعية. إلى درجة حرارته  ليعود  الجسم 
ليس  إنه  بالقول  أكثر  الحوسين  ويوضح 
الفجأة  لوفاة  حالة  دراسة  أو  توثيق  هناك 
بالفعل  ألنها  األسباب  لمعرفة  ليبيا  في 
التي  الظروف  ازدادت كثيرًا في هذه  ظاهرة 

البالد. تمر بها 

هل هناك طريقة للوقاية؟
يكون من خالل  ذلك  بأن  الحسين  يجيب 
الذين  لألشخاص  خاصة  الطبيب،  متابعة 
الدم  ضغط  مثل  المزمنة  األمراض  يعانون 
والكوليسترول،  القلب  وشرايين  والسكري 
بالنسبة  التدخين  عن  اإلقالع  أهمية  مع 

أو  السجائر  سواء  المدخنين  لألشخاص 
األرجيلة.

حاالت  ليبيا،  في  اإلعالمي  الوسط  وشهد 
عدة للموت المفاجئ، ففي العام 2018 تلقى 
الزميل  وفاة  خبر  الليبي  اإلعالمي  الوسط 
يناهز  عمٍر  عن  صالح،  علي  الشاب  اإلذاعي 

ارتفاع  سببت  بحمى  إصابته  إثر  عامًا،   27
بسببها  نقل  خطير،  بشكل  حرارته  درجة 
فورًا إلى مركز بنغازي الطبي، حيث دخل في 
حالة غيبوبة لم تمهله طوياًل ليلفظ أنفاسه 

األخيرة وفق مقربين من العائلة.
توفي  الماضي،  سبتمبر  شهر  وفي 
تعرضه  نتيجة  وفاء،  بن  رمضان  اإلعالمي 
بعد  تركيا،  شوارع  أحد  في  قلبية  لسكتة 
يمارس  الذي  الرياضية  الصالة  من  خروجه 
ألحد  نقله  إلى  أدى  مما  الرياضة،  فيها 
اإلصابة  إثر  وفاته  أعلن  الذي  المستشفيات 

قلبية. بسكتة 
من  عدد  يطالب  الظاهرة،  مواجهة  وفي 
وتثقيف  لتعليم  مبادرات  بإطالق  األطباء 
القلب  المبكرة ألمراض  باألعراض  الجمهور 
عن  لإلقالع  حمالت  وإطالق  والشرايين، 
ضغط  على  السيطرة  دور  لتعزيز  التدخين؛ 
والمحافظة  والسكري  والكوليسترول  الدم 
ممارسة  على  الشباب  وتشجيع  الوزن،  على 
المنتظمة  الطبية  الفحوص  وإجراء  الرياضة 

باستمرار.

●  موت الفجأة.. ظاهرة تثير دعوات طبية بالتوعية

●  اإلذاعي الشاب علي صالح أبرز الوجوه التي غيبها الموت المفاجئ

الوسط - الصغير الحداد

ال يزال القطاع الطبي يقدم شهداء
من عناصره في معركة مواجهة 

الجائحة.. وآخر الضحايا الدكتور محمد 
حقيف مدير مستشفى القربولي السابق

بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ العام 
2011 يواجه الشعب صعوبة كبيرة في 

الوصول إلى الخدمات العامة األساسية مثل 
الكهرباء إضافة إلى مشقة مكافحة الوباء

اهلل  صلى  محمد  الرسول  على  الصالة  بترديد 
عليه وسلم، بما في ذلك من مدائح تذكر شمائل 
رسول اإلسالم، وتدعو الناس إلى االقتداء بسنته 
المطهرة، شهدت مدينة سبها، األربعاء، احتفالية 
بمقر  وذلك  الشريف،  النبوي  المولد  لمناسبة 
جمعية شباب الجديد التطوعي، حيث تخلل الحفل 
»الفجر  فرقة  قدمتها  وموشحات  نبوية  مدائح 

الجديد للمالوف والموشحات«.
عيسى  الجديد«،  »الفجر  فرقة  مدير  وقال 
الفرقة  إن  لـ»الوسط«  تصريح  في  المنوي، 
من  عدداً  العظيمة  المناسبة  هذه  في  قدمت 
وتذكر  النبي  تعظم  التي  النبوي  المدح  قصائد 
بحياته الكريمة، وكذلك قراءة المولد البرزنجي 
الذي يحكي عن السيرة النبوية العطرة. وأضاف 
المولد  ذكرى  أن  السائح  عبدالحميد  المواطن 
النبوي الشريف مناسبة الستذكار سيرته العظيم 
الخالف  ونبذ  التسامح  على  الناس  تحث  التي 
الناس  وحب  والخير  بالمحبة  وتنادي  والحقد، 

لبعضهم البعض.
سبها،  أهالي  من  لفيف  االحتفالية  حضر 
القناديل  أشعلوا  الذين  بأطفالهم  مصحوبين 

ووُزعت عليهم الحلوى فرحة بهذه المناسبة.
كما أحيت المناسبة السنوية، مدن ليبية عدة 
منها مدينة بني وليد، حيث خرج أهلها إلى ميدان 
األربعاء، إلحياء  المدينة، مساء  الشهداء بوسط 
وابتهاج  فرح  مظاهر  وسط  النبي،  مولد  ذكرى 
الكبار  من  االحتفاالت  في  المشاركين  عمت 
والصغار. وتضمن إحياء ذكرى المولد النبوي إلقاء 
أناشيد في مدح النبي الكريم من قبل عدة فرق 
دينية وسط حضور كبير من رواد الزوايا الصوفية 

بالمدينة.
عام،  كل  من  األول  ربيع  شهر  وبحلول 
وليد  بني  مدينة  في  المساجد  خطباء  يقوم 
مختلف  في  والمواعظ  والدروس  الخطب  بإلقاء 
األجيال  تربية  أهمية  فيها  يؤكدون  المساجد، 
الصاعدة على أخالق الرسول. كما تشهد الزوايا 

والمنارات وبعض المساجد في بني وليد نشاطًا 
دينيًا ملحوظًا ومتميزًا، حيث تبدأ الجلسات بالذكر 

واألناشيد لمدح الرسول الكريم.
نزول  الماضية  القليلة  األيام  وشهدت 
مستلزمات  لمتابعة  األسواق  إلى  المواطنين 
المولد من مواد غذائية وألعاب أطفال والفوانيس 
التاجر  وأوضح  الذكرى.  هذه  إلحياء  والقناديل 
أبوبكر الحصني لـ»الوسط« أن أكثر األشياء التي 
الفوانيس  المواطنون هي  يحرص على شرائها 
الخاصة  الصغيرة  والطبلة  والدف  والقناديل 
باألطفال، مؤكدًا أن األسعار في متناول الجميع، 
خاصة  المواطنين  مساعدة  يحاولون  وأنهم 
األطفال إلدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم في 

ذكرى مولد خير البشرية.
من جهته، قال الحاج صالح حميد، إن أهالي 
على  يحافظون  زالوا  ما  وليد  بني  مدينة  وأبناء 
للتعبير عن حبهم  الدينية  المناسبة  إحياء هذه 
وارتباطهم بالرسول الكريم واتباع سنته واالقتداء 
بمولد  االحتفاالت  وتبدأ  بأخالقه.  والتمسك  به 
يوم  أول  مع  وليد  بني  بمدينة  الكريم  الرسول 
من شهر ربيع األول من كل عام وتستمر لعدة 
أسابيع، حيث تنظم حلقات الذكر واألناشيد في 

عدد من الزوايا الصوفية والمنارات.
في سياق قريب، نظم العشرات من المواطنين 
في مدينة بني وليد، مساء الجمعة الماضب، وقفة 
المدينة،  الشهداء في وسط  بميدان  احتجاجية 
رسوم  ونشر  لإلسالم  اإلساءة  على  احتجاجًا 
الصالة  عليه  محمد  للنبي  مسيئة  كاريكاتورية 
الرئيس  بتصريحات  وتنديداً  بفرنسا،  والسالم 
لإلسالم.  المسيئة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
وبدأ المحتجون الوقفة االحتجاجية، بتالوة آيات 
وشعارات  الفتات  عدة  ورفع  الحكيم،  الذكر  من 
ترفض اإلساءة لإلسالم من قبل الدول األوروبية 
وعلى رأسها فرنسا. واستنكر المحتجون، األفعال 
المسيئة التي تستهدف الرسول الكريم والدين 
اإلسالمي والقرآن الكريم، من قبل من سموهم 
خالل  طالبوا  كما  والصهيونية«.  »الصليبية، 
الوقفة، بالكف عن نشر الرسوم التي تسيء لألمة 
اإلسالمية، باسم حرية التعبير والحرية الشخصية.

احتفاالت في مدن ليبية 
بمولد النبي محمد

سبها وبني وليد - رمضان كرنفوده والصغير الحداد

● إحدى فرق اإلنشاد الديني تحتفل بمولد الرسول الكريم في الجنوب

بالمدائح والصالة عليه..

الدكتور عبدالله األسطى: 
االضطراب الخبيث في نبضات القلب 
سبب شائع لموت الفجأة عند الشباب
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في حادث أمني نادر

باريس - أنقرة - روما - وكاالت
صنعاء - وكاالت

إردوغان هاجم نظيره الفرنسي.. ودعم أوروبي لباريس

اغتيال وزير للحوثيني باليمن.. وتحذير أمميتصاعد أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد مع استمرار حمالت مقاطعة املنتجات الفرنسية
من ارتفاع حاد في معدالت سوء التغذية

تصعيد هو األعنف منذ وقف إطالق النار

عشرات القتلى في قصف روسي لفصيل سوري مواٍل ألنقرة في إدلب

●   طفل يتلقى العالج في مركز لبرنامج األغذية العالمي باليمن

●   مسيرة في بنغالديش تندد بتصريحات ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

● محتج يرفع صورة لماكرون تحمل طبعة حذاء خالل تظاهرة في اسطنبول

●   خالل تشييع قتلى فصيل »فيلق الشام« الموالي ألنقرة في إدلب السورية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بين  المتفاقمة  األزمات  لقائمة  يضاف  جديد  ملف  في 
إلى  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  دعا  الطرفين، 
الغضب  حملة  متصدرًا  الفرنسية  المنتجات  مقاطعة 
الرئيس  ضد  اإلسالمية  الدول  بعض  في  المتصاعدة 
نشر  حرية  عن  دفاعه  بعد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

محمد. للنبي  الكاريكاتورية  الرسوم 
»تويتر«:  عبر  أنقرة  في  خطاب  في  إردوغان  وقال 
»أتوجه هنا إلى أمتي: ال تولوا اهتمامًا للعالمات التجارية 
الفرنسية، ال تشتروها«. وأضاف: »هناك حملة استهداف 
الحرب  قبل  أوروبا  للحملة ضد يهود  للمسلمين مشابهة 
األوروبيين  القادة  بعض  متهمًا  الثانية«،  العالمية 

و»النازية«، بحسب »فرانس برس«. بـ»الفاشية« 
لن  فرنسا  أن  ماكرون  تأكيد  بعد  األزمة  هذه  وتأتي 
الكاريكاتورية  الرسوم  نشر  في  الحرية  مبدأ  عن  تتخلى 
تكريم  مراسم  أثناء  قطعه  وعد  وهو  محمد،  للنبي 
بيد  أكتوبر   16 في  قتل  الذي  باتي  سامويل  المدرس 
الرسوم  هذه  لعرضه  متشدد  إسالمي  شيشاني  روسي 
إلى  األزمة  هذه  وتضاف  المدرسة.  في  تالمذته  أمام 
في  النزاعات  حول  وباريس  أنقرة  بين  أخرى  توترات 

سورية وليبيا وحول الخالفات في شرق المتوسط.
وأثارت تصريحات ماكرون موجة من االنتقادات في عدد 
من الدول اإلسالمية، لدى قادة سياسيين أو رجال دين أو 
الى  وأدت  االجتماعي،  التواصل  عبر وسائل  حتى مواطنين 

خروج تظاهرات وحملة لمقاطعة السلع الفرنسية.
تصريحات  التركي  الرئيس  اعتبر  أسبوعين،  وقبل 
وضرورة  اإلسالمية«  »االنعزالية  حول  الفرنسي  للرئيس 
وشكك  »استفزازية«.  بأنها  فرنسا  في  اإلسالم«  »هيكلة 
إلى  الخضوع  منه  طالبًا  لماكرون،  العقلية  بالصحة 

طبية«. »فحوص 
لكن تركيا نددت اإلثنين بـ»القتل الوحشي« للمدرس 

القضية. بالصمت في هذه  اتهامها  بعد  الفرنسي، 

دعم أوروبي
داعمة  فعل  ردود  الفرنسي  الرئيس  لقي  المقابل،  في 
أنغيال ميركل  األلمانية  المستشارة  أوروبا. فقد دانت  في 
الوزراء  رئيس  وكتب  ضده.  »التشهيرية«  التصريحات 
»تدافع  »تويتر«:  على  تغريدة  في  روته  مارك  الهولندي 
المشتركة  القيم  عن  فرنسا،  جانب  إلى  بحزم،  هولندا 
التطرف  وضد  التعبير  حرية  أجل  من  األوروبي.  لالتحاد 

والراديكالية«.
وندد رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، اإلثنين، 
التركي. ودعا وزير  للرئيس  المقبولة«  بالتصريحات »غير 
خارجية االتحاد األوروبي جوزيف بوريل، األحد، أنقرة إلى 

الخطيرة«. المواجهة  »وقف دوامة 
جهتها  من  المغربية  الخارجية  وزارة  دانت  بدورها، 
والنبي«. المسيئة لإلسالم  الرسوم  »بشدة استمرار نشر 

واستنكر المجلس اإلسالمي األعلى بالجزائر وهو هيئة 
المسعورة«  »الحملة  الجمهورية،  رئيس  لدى  استشارية 
أول  هو  بيان  في  جاء  كما  واإلسالم،  محمد  النبي  على 
الرسوم  بشأن  ماكرون  تصريحات  بعد  رسمي  فعل  رد 
الوزراء  رئيس  اتهم  باكستان،  وفي  للنبي.  الكاريكاتورية 
واعتبر  اإلسالم«.  بـ»مهاجمة  ماكرون  خان  عمران 
أن  اإلثنين،  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير 

التطرف«. »تغذية  في  تساهم  الفرنسية  التعليقات 
الحملة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وتستمر 
مساء  ومنذ  الفرنسية.  السلع  مقاطعة  إلى  الداعية 
في  متاجر  من  فرنسية  منتجات  سحب  لوحظ  السبت، 
أمام  اإلثنين،  العشرات،  وتظاهر  والكويت.  الدوحة 
مواٍل  فصيل  من  بدعوة  بغداد  في  الفرنسية  السفارة 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بتعهد  تنديدًا  إليران، 
تتناول  التي  الكاريكاتورية  الرسوم  عن  بالدفاع  ماكرون 
نساء  بينهم  كان  الذين  المتظاهرون  ورفع  محمد.  النبي 
وأخرى  خنزير  أنف  مع  ماكرون  من  تسخر  رسومًا  وأطفال 

للرسول«. المنافق يشجع اإلساءة  كتب عليها: »ماكرون 
األشخاص،  لعشرات  كما شهدت مدينة غزة تظاهرات 
»رابطة  نظمتها  أيضًا،  ماكرون  بتصريحات  تنديدًا 
المركز  أمام  »حماس«  لحركة  التابعة  فلسطين«،  علماء 

عليها  كتب  الفتات  المتظاهرون  ورفع  الفرنسي.  الثقافي 
و»على  الفرنسية«  للبضائع  االقتصادية  »المقاطعة 
»كلنا  هاتفين:  يتكلم«،  أن  قبل  يتعلم  أن  فرنسا  رئيس 

فداك يا رسول اهلل«.
األسبوع  نهاية  في  نظمت  احتجاجية  تجمعات  وكانت 

في تونس وفي بعض المناطق السورية.
الفرنسية  اإللكترونية  المواقع  عشرات  وتعرضت 
لموجة قرصنة، ونشرت عليها رسائل ذات فحوى إسالمي 

متشدد، وفق ما رصدت اإلثنين »فرانس برس«.

االبتزاز قاوموا 
الفاخرة  والسلع  األغذية  شركات  تتضرر  وقد 
في  بالمقاطعة  خاص  بشكل  التجميل  ومستحضرات 
األوسط.  والشرق  األدنى  والشرق  العربي  المغرب  بلدان 
الفرنسية  البضائع  من  يورو  مليارات  ستة  تصدير  وتم 
الئحة  وتشمل  التركية،  األسواق  إلى   2018 العام  في 
الكيماويات  وقطاعات  النقل  معدات  تتقدمها  السلع  من 

التجميل. ومستحضرات  والعطور 
مناطق  إلى  سلعًا  فرنسا  صدرت   ،2019 العام  وفي 
بينها  يورو،  مليار   11.5 بقيمة  واألوسط  األدنى  الشرق 
للجمارك.  وفقًا  الغذائية،  المنتجات  من  مليار   1.3

بانييه-رانشر،  أنييس  الفرنسية  الصناعة  وزيرة  واعتبرت 
اقتصادية«،  منها  أكثر  »رمزية  المقاطعة  أن  اإلثنين، 
مضيفة خالل بث على صفحة جريدة »لو فيغارو« أنها لن 
رو- جوفروا  وقال  المتوسط«.  المدى  على  ضررًا  »تلحق 
»ميديف«،  العمل  أصحاب  نقابات  أبرز  رئيس  دي-بيزيو، 
إلى  الفرنسية  الشركات  داعيًا  لالبتزاز«،  نرضخ  »لن 
الخارجية  وزارة  وكانت  األعمال.  على  »مبادئها«  تفضيل 
عبثية  المقاطعة  الى  »الدعوات  أن  اعتبرت  الفرنسية 
ويجب أن تتوقف فورًا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض 

أقلية راديكالية«. التي تقف وراءها  لها بالدنا، 
ودعت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اإلثنين، 
»مسلمي  تعادي  ال  فرنسا  أن  موضحة  »التهدئة«،  إلى 

فرنسا« بل تحارب »اإلسالم المتطرف واإلرهاب«.
اإلسالمية  للديانة  الفرنسي  المجلس  رئيس  وأكد 
للمسلمين  الممثل  الرئيسي  المحاور  موسوي،  محمد 
المسلمين  أن  االثنين  الفرنسية،  السلطات  في فرنسا مع 
لـ»فرانس  وقال  فرنسا.  في  مضطهدين«  »ليسوا 
المسلمون  والمواطنون  كبيرة،  دولة  »فرنسا  برس«: 
ويمارسون  بحرية  مساجدهم  يبنون  مضطهدين،  ليسوا 
عن  »الدفاع«  إلى  المسلمين  داعيًا  بحرية«،  ديانتهم 

البلد. مصالح 

في تصعيد هو األعنف منذ سريان وقف إطالق النار 
قبل نحو ثمانية أشهر، قتل 78 مقاتاًل على األقل من 
فصيل سوري مواٍل ألنقرة، اإلثنين، جراء غارات شنتها 
سورية،  غرب  شمال  في  تدريب  معسكر  على  روسيا 

وفق المرصد السودري لحقوق اإلنسان.
وتسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ 
حليفة  موسكو،  أعلنتها  هدنة  مارس  من  السادس 
دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم 

واسع لقوات النظام، بحسب »فرانس برس«.
مقرًا  المرصد،  وفق  روسية،  طائرات  واستهدفت 
لفصيل »فيلق الشام« المقرب من تركيا في منطقة 
جبل الدويلة شمال غرب إدلب، ما تسبب بمقتل 78 
آخرين  تسعين  من  أكثر  وإصابة  األقل  على  مقاتاًل 
األنقاض.  تحت  عالقين  آخرون  يزال  ال  فيما  بجروح، 
لـ»فرانس  الرحمن  عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال 
سريان  منذ  األعنف  التصعيد  هو  جرى  »ما  برس«: 
األعلى  »تعد  القتلى  حصيلة  أن  موضحًا  الهدنة«، 
بدء  منذ  روسية  ضربات  جراء  المقاتلين  صفوف  في 
موسكو تدخلها العسكري في سورية« نهاية سبتمبر 

.2015
مقر  هو  الرحمن،  عبد  وفق  المستهدف،  والموقع 
وتم  تدريب،  كمعسكر  حديثًا  تجهيزه  تم  قد  كان 
يخضعون  داخله  المقاتلين  عشرات  كان  فيما  قصفه 
مدينة  سكان  من  العشرات  وشيع  تدريبية.  لدورة 
إدلب عددًا من القتلى. وحملت نعوشهم على األكف 

بينما كان أحد المقاتلين يطلق النار في الهواء.
ويشكل »فيلق الشام« اإلسالمي مكونًا رئيسيًا في 
المعارضة  للفصائل  تجمع  للتحرير،  الوطنية  الجبهة 
مع  عام  قبل  الجبهة  واندمجت  إدلب.  في  والمقاتلة 
وشمال  شمال  في  الناشطة  الفرات«  »درع  فصائل 
الذي  الوطني«  »الجيش  مظلة  تحت  البالد  شرق 
تدعمه تركيا. ونعت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان 
»عددًا كبيرًا« من عناصرها. ونددت بـ»هذه الجريمة 

جرائم  سلسلة  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  التي  النكراء 
العدوان الروسي«، متوعدة بالرد.

وقالت: »نؤكد أننا لن نتوانى عن الرد الذي يذيق 
العدو نتيجة استخفافه بدمائنا«. ودانت هيئة تحرير 
بحق  »مجزرة  بيان  في  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام 
النهج  بـ»استمرار  ونددت  الشام«،  فيلق  في  إخواننا 

الروسي في إمعانه بقتل الشعب السوري«.

أهداف عسكرية
مارس  منذ  المستمر  النار  إطالق  وقف  وأعقب 
أشهر،  ثالثة  مدى  على  النظام  قوات  شنته  هجومًا 
نحو  منهم  عاد  شخص،  مليون  نحو  بنزوح  تسبب 
235 ألفًا إلى مناطقهم منذ يناير، غالبيتهم بعد وقف 
الهدنة  تزال  ال  متكررة،  خروقات  ورغم  النار.  إطالق 
عبد  وفق  واآلخر،  الحين  بين  روسيا  وتنفذ  صامدة. 
عسكرية«،  »أهدافًا  تعتبره  ما  تطال  غارات  الرحمن، 
الغارات  وتسببت  ألنقرة.  موالية  فصائل  تستثِن  لم 

بمقتل مدنيين أيضًا.
نحو نصف  على  حاليًا  الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر 
مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات 
المنطقة،  في  وتنشط  والالذقية.  وحلب  حماه 
من  نصفهم  نحو  شخص  ماليين  ثالثة  تؤوي  التي 
وتتعرض  نفوذًا.  أقل  مقاتلة  فصائل  أيضًا  النازحين، 
أطراف  تشنها  لغارات  واآلخر  الحين  بين  المنطقة 
عدة، آخرها قصف أميركي الخميس تسبب بمقتل 17 

مرتبط  متشدد  تنظيم  في  قياديون  بينهم  جهاديًا 
على  مدنيين  خمسة  إلى  إضافة  »القاعدة«،  بتنظيم 

األقل، وفق المرصد.
الخارجة عن  المناطق  أبرز  إدلب من  وتعد منطقة 
سيطرة دمشق، التي لطالما كررت رغبتها باستعادتها 
عن طريق المعارك أو التسوية. وأبرمت موسكو وأنقرة 
اتفاقات تهدئة عدة، أعقبت سيطرة الفصائل المقاتلة 
عليها منذ العام 2015، أبرزها اتفاق سوتشي الموقع 
تركيا  نشرت  االتفاق،  وبموجب   .2018 سبتمبر  في 
قوات  طوقت  ومحيطها،  إدلب  في  مراقبة  نقطة   12
أكبر  الحالي  الشهر  أنقرة  وأخلت  منها.  عددًا  النظام 
تلك النقاط قرب بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، 

من دون أن تتضح أسباب ذلك.
ولم يصدر أي تعليق من أنقرة حول االنسحاب أو 
وجهة قواتها، خصوصًا أنها أكدت مرارًا عدم رغبتها 
لها.  التابعة  المراقبة  نقاط  من  أي  من  االنسحاب 
وبينما يبرم البلدان اتفاق تهدئة في إدلب، يخوضان 
أطراف  فيها  يدعمان  عدة  دول  في  شرسة  منافسة 

متخاصمة، أبرزها ليبيا وناغورني قره باغ.

رسالة إلى تركيا
ويثير التصعيد الروسي في إدلب تساؤالت مراقبين 
»فيلق  أن  خصوصًا  ومضمونها،  الرسالة  توقيت  عن 
الشام« يعد فصيل أنقرة »المفضل« وسبق أن أرسل 
مقاتلين بشكل منظم إلى ليبيا، بينما توجه مقاتلون 

منه بصفة فردية الى ناغورنو قره باغ، وفق المرصد.
نيك  الحرب،  دراسات  مركز  في  الباحث  وقال 
هيراس، »تبعث روسيا برسالة إلى تركيا مفادها بأن 
هناك عواقب تترتب على استخدامها الواسع لمقاتلي 
فيها  توجد  التي  النزاعات  في  السوريين  المعارضة 

روسيا وتركيا على طرفي نقيض«.
»أوكسفورد«،  جامعة  في  الباحث  اعتبر  بدوره 
في  بالنزاع  حاليًا  تركيا  »انشغال  أن  راماني  صامويل 
ناغورنو قره باغ يمكن أن يحوْل دون رد مباشر من 
جانبها، ما من شأنه أن يجنب إدلب تصعيدًا جديدًا«، 
ورأى  مرتفعًا«.  يبقى  الخطر  »منسوب  أن  أكد  لكنه 
هيراس أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يقول إن 
»لديه القدرة على ضرب الفصائل السورية المفضلة 
لدى )نظيره التركي رجب طيب( إردوغان عندما يرغب 
داخل سورية، ما لم تخفض تركيا أنشطتها العسكرية 
ضد المصالح الروسية في النزاعات في ليبيا وسورية 

وناغورنو قره باغ«.
اندالعه  منذ  تسبب  داميًا  نزاعًا  سورية  وتشهد 
قبل أكثر من تسع سنوات بمقتل أكثر من 380 ألف 
شخص، وبدمار واسع في البنى التحتية، عدا عن نزوح 
تثمر  ولم  وخارجها.  سورية  داخل  الماليين  وتشريد 
جوالت التفاوض التي رعتها األمم المتحدة بين وفدي 
النظام والمعارضة منذ العام 2014 في التوصل إلى 
الخاص  الدولي  الموفد  وقال  المدمر.  للنزاع  تسوية 
الخارجية  وزير  لقائه  بعد  بيدرسون،  غير  سورية  إلى 
»الشعب  إن  األحد،  دمشق  في  المعلم  وليد  السوري 

السوري يعيش فترة صعبة للغاية، يعاني خاللها«.
واحد  مخرج  يوجد  تأكيد،  »بكل  أنه  على  وشدد 
والتركيز  األمن  مجلس  قرار  بتنفيذ  البدء  هو  لذلك، 
الذي  بيدرسون،  ويتولى  السياسية«.  العملية  على 
جوالت  تسهيل  للمعارضة،  ممثلين  سيلتقي  إنه  قال 
الدستور  حول  النزاع  طرفي  بين  جنيف  في  تفاوض 
»إيجاد  دمشق  من  الدولي  الموفد  وأمل  السوري. 
أرضية مشتركة أكثر حول كيفية دفع هذه العملية إلى 

األمام« لتسوية النزاع.

يحكمها  التي  العاصمة  في  نادر  أمني  حادث  في 
في  مسلحون  اغتال  حديد،  من  بقبضة  الحوثيون 
صنعاء، الثالثاء، »وزير« الشباب والرياضة في »حكومة« 
المتمردين المطلوب من قبل التحالف العسكري بقيادة 

السعودية.
في  للمتمردين  التابعة  الداخلية  »وزارة«  وأعلنت 
زيد  حسن  سيارة  اعترضت  إجرامية«  »عناصر  أن  بيان 
أدى  ما  عليها،  النار  وأطلقوا  ابنته،  تقودها  كانت  التي 
فيما  المستشفى«،  إلى  إسعافه  بعد  »استشهاده  إلى 

ُأصيبت ابنته بجروح بليغة، وفق »فرانس برس«.
ولم تعرف على الفور الجهة التي تقف خلف الحادث 
في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون 
الحكومة  مع  السلطة  على  النزاع  بداية  منذ  إيران  من 
المعترف بها دوليًا في 2014. ووجه المتمردون أصابع 
االتهام على الفور إلى التحالف بقيادة السعودية الذي 
الحوثيين  2015 حملة عسكرية ضد  مارس  منذ  يقود 

دعمًا للحكومة.
حسن  الوزير  »اغتيال  إن  الداخلية  »وزارة«  وقالت 
الستهداف  العدوان  مخطط  ضمن  إجرامي  فعل  زيد 
»عناصر  متهمة  الوطنية«،  والكوادر  الشخصيات 
بتنفيذ  صنعاء«  العاصمة  في  للعدوان  تابعة  إجرامية 

العملية، حسبما جاء في بيانها.
بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  في  مسؤول  وعلق 
»عملية  االغتيال  يكون  أن  مرجحًا  المسألة،  على  دوليًا 

تصفية جراء خالفات وصراعات داخلية«.
وحسن زيد هو أحد المطلوبين على قائمة التحالف 
العسكري بقيادة السعودية، وكانت هناك مكافأة قدرها 

10 ماليين دوالر لمن يدلي بأية معلومات عنه.
رئيس  الصماد  صالح  ُقتل   ،2018 أبريل  وفي 
الحوثيين،  لدى  العليا  السلطة  السياسي«،  »المجلس 
أثار  زيد  وكان  التحالف.  لقوات  نسبت  جوية  غارة  في 
اقترح تعليق  قبل ثالث سنوات ردود فعل منددة حين 
إلى  واألساتذة  الطالب  وإرسال  عام  لمدة  الدراسة 
القوات  مع  المعركة«  »حسم  أجل  من  القتال  جبهات 

الحكومية والتحالف.
»كورونا  وفيروس  التمويل  نقص  يهدد  وقت  وفي 
المستجد« برامج اإلغاثة في البالد التي مزقتها الحرب، 
سوء  معدالت  أن  من  الثالثاء،  المتحدة،  األمم  حذرت 
الخامسة وصلت  الحاد بين األطفال دون سن  التغذية 

إلى أعلى معدل على اإلطالق في مناطق من اليمن.
األغذية  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة  وقالت 
بيان  في  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  العالمي 
أكثر من نصف مليون حالة من سوء  إنه »تم تسجيل 
التغذية الحاد في جنوب البالد«، بحسب دراسة تحليلية 

جديدة، وفق »فرانس برس«.
أما في الشمال، حيث يسيطر الحوثيون على مناطق 
شاسعة، فال يزال يجري تحليل نتائج الدراسة لكن »من 

المتوقع أن يكون )الوضع( مقلقًا بنفس القدر«.
األطفال  لدى   15.5% بنسبة  زيادة  أكبر  وسُجلت 

ما  الوخيم،  الحاد  التغذية  سوء  يعانون  الذين  الصغار 
األقل  على  الخامسة  سن  دون  طفل  ألف   98 يعرض 

»لخطر الموت إن لم يتلقوا العالج بصورة عاجلة«.
وقالت منسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في 
اليمن ليز غراندي: »تؤكد البيانات التي تصدر اليوم أن 
سوء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة في أنحاء 
مختلفة من اليمن قد وصل إلى أعلى المستويات التي 

شهدناها منذ بدء الحرب«.
المتمردين  بين  حربًا   2014 منذ  اليمن  ويشهد 
الموالية  والقوات  إيران،  من  المدعومين  الحوثيين 
هادي.  منصور  ربه  عبد  به  المعترف  الرئيس  لحكومة 
بقيادة  عسكري  تحالف  تدخل  مع  الحرب  وتصاعدت 
السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015. وبعد ست 
إنسانية  أزمة  أسوأ  اليمن  يعيش  االقتتال،  سنوات من 
في العالم، وسط انهيار في قطاعه الصحي، فيما يعيش 
أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات تتفشى 

فيها األمراض مثل الكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.
النزاع  »تصاعد  أن  من  المنظمات  بيان  ويحذر 
لجائحة  الجسيم  األثر  بجانب  االقتصادي  والتدهور 
فيروس كورونا )المستجد( تدفع الناس المنهكين سلفًا 

إلى حافة الهاوية«.
أن  من  الماضي  يوليو  في  المتحدة  األمم  وحذرت 
العالم  في  أشخاص  تسعة  واحد من كل  يقرب من  ما 
والصدمات  الجائحة  أدت  حيث  الجوع،  سيعانون 
المتعلقة بالمناخ إلى تدهور األوضاع اإلنسانية في عدد 

كبير من الدول.
وغرف  أروقة  في  واضحًا  التدهور  يبدو  اليمن،  وفي 
عن  يتوقفون  ال  أطفااًل  تستقبل  التي  المستشفيات 

البكاء بعد أن نحلت أجسامهم وهزلت.
الجمهوري  المستشفى  في  األطفال  طبيب  ويقول 
في صنعاء فهد القدسي: »سوء التغذية هنا وفي اليمن 
أصبح في مرحلة كارثية، وهناك ارتفاع كبير في نسبة 
»هناك  وتابع:  التغذية«.  سوء  يعانون  الذين  األطفال 
األمهات  تحصل  ال  حين  في  باألدوية  متزايد  نقص 

الحوامل على تغذية سليمة«.
العام  هذا  المانحين  من  المتحدة  األمم  وجمعت 
يحتاجها  دوالر  مليار   3.2 أصل  من  دوالر  مليار   1.43
البلد الفقير. وفي نهاية سبتمبر الماضي، ذكرت األمم 
من   15 تقليص  إلى  أدى  التمويل  نقص  أن  المتحدة 
تقليل  إلى  رئيسيًا، باإلضافة  إنسانيًا  برنامجًا   41 أصل 
توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر 

من 300 مرفق صحي.
األمن  لمجلس  المتحدة  األمم  في  مسؤول  وقال 
العرب، بما في ذلك  المانحين  آنذاك إن عديد  الدولي 
بتقديم  بتعهداتهم  الوفاء  في  فشلوا  السعودية، 
مصاعب  المانحون  يواجه  وقت  في  المساعدات، 

اقتصادية في خضم أزمة فيروس »كورونا المستجد«.
وذكرت غراندي في بيان المنظمات: »لقد حذرنا منذ 
شهر يوليو من هذا العام من أن اليمن يقف على شفا 
أزمة أمن غذائي كارثية«، مضيفة: »إذا لم تنتهِ الحرب 
فورًا فإننا نقترب من وضع ال رجعة فيه، ونخاطر بفقدان 

جيل كامل من أطفال اليمن الصغار«.

 المجلس اإلسالمي األعلى بالجزائر يستنكر 
»الحملة المسعورة« على النبي محمد واإلسالم 

في أول رد فعل رسمي بعد تصريحات ماكرون

وزيرة الصناعة الفرنسية اعتبرت
في تصريحات صحفية أن المقاطعة

 »رمزية أكثر منها اقتصادية«

 تسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ 
السادس من مارس هدنة أعلنتها موسكو، حليفة 

دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة

 تشهد سورية نزاعاً دامياً قبل أكثر من تسع سنوات 
تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبدمار 

واسع ونزوح وتشريد الماليين داخل البالد وخارجها

بيروت - وكاالت

● غارة جوية على قرية قميناس بإدلب شمال غرب سورية
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ترامب أمام تحٍد كبير في مواجهة بايدن بالواليات املحسوبة على الجمهوريني
قبل نحو أسبوع من االستحقاق الرئاسي

االحتجاجات طالت عدة دول

الرئاسي،  االقتراع  موعد  حلول  من  تقريبًا  أسبوع  قبل 
مرحلتها  الثالثاء،  األميركية،  االنتخابية  الحملة  دخلت 
واليات  إلى  ترامب  ودونالد  بايدن  جو  انتقال  مع  النهائية 
التحدي  إلى  مؤشر  في  الجمهوريين  على  عادة  محسوبة 

الكبير الذي يخوضه الرئيس.
بميشيغان  مرورًا  فيغاس  الس  إلى  واشنطن  من 
كالعادة  هو  ترامب  دونالد  ونيبراسكا،  وويسكونسن 
خالل  التجمعات  من  عدد  أكبر  سينظم  الذي  المرشح 
جورجيا  والية  فقط  فيزور  الديمقراطي  أما خصمه  النهار. 
هزيمة  يتوقع  أحد  يكن  لم  حيث  المحافظ،  الجنوب  في 

ترامب منذ فترة ليست ببعيدة، وفق »فرانس برس«.
من  الثالث  في  سيئة  مفاجآت  لترامب  تكون  قد  لكن 
إلى  استنادًا  الجمهورية  المعاقل  بعض  في  نوفمبر 
استطالعات الرأي التي تشير إلى تراجعه، ومنها نيبراسكا 
خالل  واحدة  مرة  سوى  للديمقراطيين  تصوت  لم  التي 
أسبوع  نحو  بعد  األميركيون  يصوت  وفيما  قرن.  نصف 
التصويت  الكبير على  اإلقبال  المهم، لكن  في االستحقاق 
موعد  بأنه  شعورًا  الصباح  هذا  على  أضفى  المبكر 

الفعلي. االنتخابات 
تعتبر  إذ  للجمهوريين،  جورجيا  والية  صوتت  ولطالما 
حصنًا للمحافظين، ولم يفز أي رئيس ديمقراطي في هذه 
الوالية، منذ بيل كلينتون وهو من والية جنوبية في 1992. 
جو  الديمقراطي  المرشح  بين  جدًا  المنافسة محتدمة  لكن 
 74( ترامب  دونالد  الجمهوري  والرئيس  عامًا(   77( بايدن 

عامًا( في جورجيا، على ما تظهره نتائج استطالعات الرأي.
المرة  هذه  يتمكنون  قد  أنهم  الديمقراطيون  ويظن 
الناخبة،  للهيئة  الـ16  باألصوات  فقط  ليس  الفوز  من 
في  الوالية  بمقعدي  أيضًا  ولكن  للرئيس،  تذهب  التي 
مجلس  بمقعدي  الديمقراطيين  وفوز  الشيوخ.  مجلس 
على  الحصول  في  الحزب  يساعد  قد  جورجيا،  في  الشيوخ 
من   %  40 قرابة  نحو  وأدلى  المجلس.  هذا  في  غالبية 

مبكر. في جورجيا بصوتهم بشكل  الناخبين 
أميركيان  زوجان  وهما  جنكينز،  وميشيل  جمال  يقف 
مركز  أمام  دقيقة   40 نحو  منذ  الطابور  في  أسودان، 
33 عامًا: »لقد  البالغة  سميرنا االجتماعي. وتقول ميشيل 
عامًا،   31 البالغ  وزوجها  أنها  وتضيف  قراري«.  حسمت 

لبايدن. آسيا، سيصوتان  الذي كان يحمل طفلتهما 
صوتها  أعطت  سميرنا،  حي  تضم  التي  كوب  ومقاطعة 
للجمهوريين في السنوات األربعين الماضية حتى انتخابات 
في  التحول  وعن  كلينتون.  هيالري  اختارت  عندما   2016

مسار السياسة في الوالية يقول جمال جنكينز: »أشعر بأنه 
بلديتنا،  رئيس  قال  »مثلما  أتاالنتا  يعتبر  وهو  جدًا«.  مهم 
المدينة بالتحديد انطلق منها  عاصمة السود«. ومن هذه 

المدافع عن حقوق اإلنسان مارتن لوثر كينغ.

إقبال
ثلثهم  نسمة،  مليون   10.6 جورجيا  سكان  عدد  ويبلغ 
وال  تعليمًا.  واألكثر  الشباب  من  كثير  مع  السود،  من 
الذين  المترددين  الناخبين  الكثير من  تاليًا  الوالية  تضم 
أستاذ  هود  تري  يقول  ما  على   ،%  4 نسبتهم  تتعدى  ال 
هود:  ويوضح  جورجيا.  جامعة  في  السياسية  العلوم 
يشاركون«  أنصارهم  جعل  المهم  لألحزاب،  »بالنسبة 
مضيفًا: »إنها عملية تعبئة أو إقبال وليس عملية إقناع«. 
وأجرى ترامب مهرجانًا انتخابيًا في ميكون بوالية جورجيا 
في وقت سابق هذا الشهر، في مؤشر على احتمال قيامه 
نقاط  بخمس  متقدمًا  كسبها  والية  في  دفاعية  بخطوة 

الماضية. االنتخابات  في 

الرئيس النشيط
وباندفاع ونشاط يركز ترامب على غرب الواليات المتحدة 
الرئيس  وتمكن   :2016 في  نجاحه  مفتاح  كانت  التي 
المحافظة  مرشحته  تعيين  من  اإلثنين،  مساء  األميركي، 
شهر  بعد  العليا،  المحكمة  في  قاضية  باريت،  كوني  إيمي 
فقط على اختيارها. وفي ختام عملية سريعة مستفيدًا من 
غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ باتت مهددة باالنهيار 
في 3 نوفمبر، كسب ترامب رهانه ووجه إلى اليمين، لعقود 

القضايا  بشأن  القرارات  تتخذ  التي  الهيئة  األرجح،  على 
االجتماعية الكبرى في الواليات المتحدة. وعين ترامب ثالثة 

قضاة في المحكمة العليا في أقل من أربع سنوات.
وقد يساهم ذلك في إرضاء ناخبيه وتحويل األنظار لفترة 
موضع  كانت  التي  »كورونا«،  فيروس  لجائحة  إدارته  عن 
انتقادات. وقال ترامب خالل مراسم أداء القاضية المحافظة 
وحضره  األبيض  البيت  حديقة  في  ُأقيم  حفل  في  اليمين 
جمع ضم عددًا من البرلمانيين: »هذا يوم تاريخي ألميركا 
وغير  العادل  القانون  ولحكم  المتحدة  الواليات  ولدستور 

المنحاز«.
ويمكن للقاضية باريت التي أدت مجددًا القسم الثالثاء 
أعلى  في  مهامها  تتولى  أن  العليا،  المحكمة  رئيس  أمام 
الفصل  الكلمة  الهيئة  ولهذه  البالد.  في  قضائية  هيئة 
إذ  قلقًا،  يثير  احتمال  وهو  انتخابي  حال حصول خالف  في 
أن ترامب يصر على اعتماد فرضية ال أساس لها بحصول 
أهمية  بسبب  االقتراع  في  واسع  نطاق  على  عمليات غش 

البريد. عبر  التصويت 

قد  األخطر،  وهو  االنتخابية  للحملة  األخير  واألسبوع 
األميركي،  للمجتمع  مزعجة  مسائل  الواجهة  إلى  يعيد 
التي  السود،  السكان  الشرطة والعنصرية بحق  وهي عنف 
هزت البالد بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس نهاية 

مايو.
إلى  الثالثاء،  اإلثنين  ليل  فيالدلفيا،  مدينة  وتحولت 
الـ27  في  أفريقي-أميركي  مقتل  بعد  عنف  ألعمال  مسرح 
الشرطة  وأكدت  الشرطة.  يعاني مشاكل نفسية برصاص 

أكبر مدن بنسلفانيا أن الضحية كان يحمل سكينًا. في 
أن  األمن  قوات  أكدت  برس«،  لـ»فرانس  بيان  وفي 
المواجهات  في  بجروح  ُأصيبوا  عنصرًا   30 صفوفها  في 
وقعت  مماثلة  حوادث  وأثارت  القتل.  عملية  أعقبت  التي 
ردودًا  مهمة«،  السود  »حياة  حركة  ودانتها  مؤخرًا، 
وعد  حين  ففي  وترامب.  بايدن  قبل  من  تمامًا  متناقضة 
األقليات  له  تتعرض  الذي  الظلم  إلنهاء  بإجراءات  األول 
الفوضى مدبرة  حالة من  اعتبره  بما  الثاني  ندد  العرقية، 

الديمقراطيين. من 

● ترامب في آلنتاون - بنسلفانيا●   مواطنة توزع المياه والوجبات الخفيفة على ناخبين بمدينة أتاالنتا

أميركا جددت دعوتها لاللتزام بوقف القتال

● آثار القصف بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو قره باغ بمدينة غنجة األذرية

باكو - وكاالت

عواصم العالم - وكاالت

هجوم  بشن  أرمينيا  الثالثاء،  أذربيجان،  اتهمت 
مع  القتال  جبهة  قرب  باردا  بلدة  على  صاروخي 
مدنيين  أربعة  مقتل  إلى  أدى  ما  باغ؛  قره  ناغورنو 
وإصابة نحو عشرة بجروح، غير أن يريفان نفت شن 

أي هجوم.
حجييف،  حكمت  األذري،  الرئيس  مساعد  وقال 
القتلى طفاًل، مشيرًا إلى إصابة  في تغريدة إن بين 
هجمات  »بشن  أرمينيا  ومتهمًا  أيضاً،  شخصًا   13
»فرانس  بحسب  مدنيين«،  تستهدف  عشوائية 

برس«.
بسبب  للغاية  مرتفع  الضحايا  »عدد  أن  وتابع 
استخدام الذخائر العنقودية«. وبحسب باكو، أصابت 
الواقعة على بعد عشرين  النيران قرية غارايوسفلي 
باسم  الناطقة  ونفت  الجبهة.  خط  شرق  كيلومترًا 
وزارة الدفاع األرمينية، شوشان ستيبانيان، االتهام، 
مؤكدة عدم إطالق أي صاروخ باتجاه باردا من جانب 

قوات أرمينيا أو االنفصاليين األرمن في قره باغ.
وكتبت على »تويتر« أن »بيان الجانب األذري حول 

هجوم صاروخي مزعوم... كذب تام واستفزاز قذر«.
بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وحض 
بوقف  االلتزام  على  وأذربيجان  أرمينيا  قادة  الثالثاء، 
واشنطن  في  عليه  التفاوض  تم  الذي  النار  إطالق 
نهاية األسبوع الماضي، لكنه سرعان ما انهار وسط 
مكالمات  وعبر  بخرقه.  االتهامات  البلدين  تبادل 
أرمينيا  قائدي  الثالثاء  بومبيو  دعا  منفصلة،  هاتفية 
إلى  علييف،  وإلهام  باشينيان  نيكول  وأذربيجان، 
يوجد  ال  أنه  بومبيو  وأكد  النار.  إطالق  وقف  احترام 

»حل عسكري لهذا النزاع«.

ناغورنو قره باغ: أرمينيا تنفى اتهام األذريني بشن هجوم صاروخي

غضب أوروبي شعبي ضد التدابير الحكومية الجديدة ملنع تفشي »كورونا«
في وقت تستعد فيه بلدان أوروبية، في مقدمتها فرنسا 
السريع  االنتشار  مكافحة  إجراءات  لـ»تشديد«  وألمانيا، 
أخرى  أوروبية  غرار دول  على  المستجد«،  لفيروس »كورونا 

مثل إيطاليا، يتزايد االستياء إزاء فرض تدابير أكثر صرامة.
حيث  فرنسا،  في  الصحية  القيود  تشديد  احتمال  ومع 
ترأس  السكان،  ثلثي  يشمل  ليلي  تجول  حظر  بالفعل  بدأ 
الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع الثالثاء، في حين 
يجري رئيس وزرائه جان كاستيكس مشاورات حول »تشديد 
جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزير  وحذر  المحتملة«.  التدابير 

دارمانان قائاًل: »يجب توقع قرارات صعبة«.
واعتبر اختصاصي األمراض المعدية، جيل بيالو، أن انتشار 
الفيروس »خرج عن السيطرة« داعيًا إلى »إعادة اإلغالق في 
طالب  حيث  ألمانيا،  في  مشابه  الوضع  أن  ويبدو  البالد«. 
عديد السياسيين بتشديد القيود الثالثاء، عشية اجتماع حول 

األزمة.
وقال أوالف شولتز، نائب المستشارة، في مقابلة مع وكالة 
قرارات سريعة وحاسمة  اتخاذ  اآلن  األلمانية: »علينا  األنباء 
وقدمت  العدوى«.  من  الثانية  الموجة  هذه  كسر  أجل  من 
اإلقليميين  والقادة  ميركل  أنغيال  حكومة  بين  المناقشات 
إلى األربعاء، بداًل عن الجمعة. وذكرت تقارير وسائل اإلعالم 
المطاعم  إلى »إغالق محدود« يشمل  المستشارة تدعو  أن 

تبقى  أن  العامة، على  التجمعات  والحانات، فضاًل عن حظر 
المدارس ودور الحضانة مفتوحة.

الطريق نفسه على غرار  الدول األوروبية األخرى  وتسلك 
جمهورية تشيكيا التي لجأت إلى فرض حظر تجول األسبوع 
الجاري، من الساعة التاسعة مساًء حتى الساعة 04.59 فجرًا، 

في تدبير يستمر حتى الثالث من نوفمبر.
كما دعت السلطات الصحية السويدية، الثالثاء، السكان 
المواصالت  وتجنب  االختالط  من  للحد  البالد  جنوب  في 

العامة واألماكن المغلقة.

اإليطاليون غاضبون
تفشي  من  الحد  تدابير  من  الجديدة  الموجة  وتصطدم 
كبير  قسم  بغضب  إيطاليا  في  المستجد  »كورونا  فيروس 
من السكان، حيث تظاهر آالف األشخاص مساء اإلثنين في 
عدة مدن إيطالية. ووقعت حوادث عنيفة خصوصًا في ميالنو 
وتورينو، المدينتين الكبيرتين الواقعتين في شمال البالد، 
حيث نُشرت شرطة مكافحة الشغب وردت على المتظاهرين 
بجدوى  يؤمن  البعض  يعد  ولم  للدموع.  المسيل  بالغاز 
التدابير. ففي مدينة بيسارو الساحلية القريبة من سان ماران 
)شرق(، دهمت الشرطة مطعمًا دعا صاحبه 90 شخصًا إلى 
السادسة.  الساعة  عند  اإلغالق  رفضه  عن  للتعبير  العشاء 

وقال: »يمكنكم توقيفي، لن أغلق أبدًا«.
فتيل  »اشتعل  الثالثاء،  ريبوبليكا«،  »ال  جريدة  وذكرت 
االحتجاجات قبل ثالثة أيام في ساحة بياتسا بليبيشيتو في 

نابولي، وقد نجح بالفعل في نشر النار في أرجاء إيطاليا، من 
وبيسكارا  وفياريجيو  وليتشي  وتريست  ميالنو  إلى  تورينو 
وكاتانيا وكريمونا. إيطاليا في ثورة«. وفرضت الحكومة في 
األيام األخيرة حظرًا للتجول في عدة مناطق كبيرة، إضافة إلى 
إغالق الحانات والمطاعم في الساعة 18.00، وكذلك إغالق 
الصاالت الرياضية ودور السينما وحظر الحفالت الموسيقية.

شهدت  التي  األوروبية  الدول  أولى  من  ألمانيا  وكانت 
في  بــ»كوفيد19-«  المرتبطة  التدابير  على  احتجاجات 

منتصف أبريل.
ويُسجل  التطرف.  من  نوع  إلى  تظاهراتهم  وتحولت 
محدودة  بقيت  التظاهرات  لكن  إسبانيا،  في  نفسه  االتجاه 
وسلمية منذ ظهور الوباء، رغم فرض القيود األشد صرامة 

في العالم في الربيع.
من جانبهم، وبعدما واجهوا فيروس »كورونا« ألكثر من 
ستة أشهر، بدأت الغالبية العظمى من األطباء اإلسبان في 
المستشفيات الحكومية إضرابًا وطنيًا الثالثاء، هو األول منذ 

25 عامًا، للمطالبة بمزيد التقدير.
والبرتغال  النمسا  في  متفرقة  احتجاجات  نظمت  كما 

والمملكة المتحدة.

روسيا وكيبيك وإيران
كما أعلنت السلطات الروسية، الثالثاء، تشديد تدابيرها 
الكمامة  وضع  فرض  مع  »كورونا«،  فيروس  مواجهة  في 
الليلية.  الحياة  من  بالحد  والتوصية  العامة  األماكن  في 

الكندية  المقاطعة  كيبيك،  في  أيضًا  القيود  تمديد  وتم 
إصابة  ألف  مئة  من  أكثر  مع  الوباء  من  تضررًا  األكثر 
آالف   10 ونحو  إصابة  ألف   217 أصل  )من  وفاة  و6150 
المتحدة،  الواليات  الوطني(. وسجلت  المستوى  وفاة على 
من  وفاة  ألف   225.689 العالم،  في  تضررًا  األكثر  البلد 

أصل 9 ماليين إصابة تقريبًا.
عتبة  للوفيات  اإلجمالية  الحصيلة  تخطت  إيران،  وفي 
33 ألف شخص، وشهدت معدالت قياسية جديدة للوفيات 
الصحة  وزارة  أعلنتها  أرقام  بحسب  اليومية،  واإلصابات 

الثالثاء.
وتسبب فيروس »كورونا المستجد« بوفاة ما ال يقل عن 
مليون شخص   43.5 من  أكثر  وإصابة  1155301 شخص 

حول العالم.
نشرت  بريطانية،  دراسة  أظهرت  آخر،  مقلق  وفي مؤشر 
المتعافين  األشخاص  لدى  المكتسبة  المناعة  أن  الثالثاء، 
من »كوفيد – 19« »تتضاءل بسرعة كبيرة«، خصوصًا لدى 
المرضى الذين ال تظهر عليهم أعراض، وقد تستمر بضعة 
أشهر فقط. وأعلنت منظمة السياحة العالمية، الثالثاء، أن 
حركة وفود السياح الدوليين سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 70 % 
في العالم في األشهر الثمانية األولى من العام 2020 مقارنة 

بالسنة الماضية.
انخفاض  إلى  الصحية  األزمة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن 
االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 40 % هذا العام، وفق ما 

أعلن خبراء اقتصاديون لدى األمم المتحدة الثالثاء.

واستقبل الوزير األميركي، الجمعة، كاًل على حدة، 
إعالن  إلى  أفضى  مما  واألرمني؛  األذري  نظيريه 
إنسانية«. وقد  النار ألسباب  لـ»وقف إطالق  مشترك 
فشلت هدنتان متشابهتان برعاية روسية وفرنسية، 

في السابق.
معارك في الخطوط األمامية

القتال  إن  الثالثاء،  واألرمني،  األذري  الجيشان  وقال 

الجانبان  أعلن  حيث  األمامية،  الخطوط  على  مستمر 
أنهما يسيطران على الوضع. وأفاد مسؤول من ناغورنو 
قره باغ بأن ثالث نساء أصبن خالل النهار جراء إطالق 

صاروخ أذي أصاب قرية في منطقة مارتوني.
ومنذ تجدد القتال في 27 سبتمبر، احتلت القوات 
األذرية مناطق خارجة عن سيطرة باكو منذ تسعينات 
ألف   30 خلفت  حرب  اندلعت  عندما  الماضي  القرن 

المنطقة  هذه  انفصال  إعالن  عن  وأسفرت  قتيل، 
التي يسكنها األرمن حصريًا اليوم. واعترفت أرمينيا 
غوبادلي  مدينة  على  السيطرة  بفقدانها  اإلثنين 
االستراتيجية في جنوب ناغورنو قره باغ. في غضون 
هو  حيوي،  طريق  من  األذرية  القوات  تقترب  ذلك، 
قره  وناغورنو  أرمينيا  بين  يربط  الذي  ممر التشين 

باغ.
 1100 وأفادت حصائل جزئية عن مقتل أكثر من 
القتال.  استئناف  منذ  مدني  مئة  بينهم  شخص 
وتحدث الرئيس الروسي فالديمير بوتين من جانبه 
تقليديًا  روسيا  وتؤدي  قتيل.  آالف  خمسة  نحو  عن 
دور الحكم في المنطقة. وهي تعد، إلى جانب فرنسا 
والواليات المتحدة، جزءًا من مجموعة مينسك التي 
شكلتها منذ فترة طويلة منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا لتكون الوسيط الرئيسي في هذا النزاع، دون 

تحقيق أي نجاح.
على  وقادرة  لباكو  رئيسي  كداعم  تركيا  وبرزت 
أنقرة  واتهمت  المنطقة.  في  القوى  ميزان  زعزعة 
سيما  ال  عسكريًا،  أذربيجان  بدعم  خاص  بشكل 
تنفيه.  ما  وهو  للقتال،  سوريين  مرتزقة  بإرسال 
بما  الثالثاء  بيان  في  التركية  الدبلوماسية  ونددت 
في  بصلة«  لإلنسانية  يمت  ال  »هجومًا  اعتبرته 
منطقة باردا و»بجرائم حرب« أرمينية. كما هاجمت 
مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون في 
أرمينيا  »انتهاكات  على  ترد  لم  أنها  معتبرة  أوروبا، 

التفاقات وقف إطالق النار الثالثة«.
روسيا  خارجية  وزيري  بين  هاتفية  محادثة  وبعد 
غير  »من  إنه  الثالثاء  مساء  موسكو  قالت  وتركيا، 
أجانب«.  بمقاتلين  الزج  عبر  األزمة  تدويل  المقبول 
الدعوة  كررا  الجانبين  إن  الروسية  الخارجية  وقالت 

إلى احترام وقف إطالق النار.

األسبوع األخير للحملة االنتخابية هو األخطر ألنه قد 
يعيد إلى الواجهة مسائل مزعجة للمجتمع األميركي 

مثل عنف الشرطة والعنصرية بحق السود

صواريخ  منظومة  مئة  تايوان  بيع  على  وافقت  أنها  اإلثنين،  واشنطن،  أعلنت 
دفاعية من طراز »هاربون في صفقة بقيمة 2.4 مليار دوالر، متجاهلة غضب بكين 

إزاء بيع أسلحة أميركية للجزيرة بقيمة مليار دوالر ُأبرمت األسبوع الماضي.
أنها ستفرض عقوبات على شركات  بكين  تأكيد  على  بعد ساعات  اإلعالن  وجاء 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  تعتبرها  التي  لتايوان  سابقة  أسلحة  بصفقات  مرتبطة  أميركية 

أراضيها، وفق »فرانس برس«.
وقالت وزارة الخارجية األميركية، في بيان، إن الصفقة »ستعزز القدرات الدفاعية 
للجهة المتلقية، وتساعد في إرساء االستقرار السياسي والتوازن العسكري... والتقدم 
»هاربون  طراز  من  دفاعية  صواريخ  بطارية  مئة  الصفقة  وتشمل  المنطقة«.  في 
قادرة على حمل ما يصل إلى 400 صاروخ من نوع »آر.جي.إم84-ال4-، يبلغ مداها 
125 كيلومترًا. وهذه الصواريخ التي ينتجها قسم الصناعات الدفاعية في  األقصى 

»بوينغ يمكن أن تحمل على منصات ثابتة أو متحركة.
ونشر مكتب رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، بيانًا شكر فيه الواليات المتحدة على 
صفقة البيع، معتبرًا أن من شأنها »تطوير القدرات الحربية غير المتماثلة«. وتعيش 
الجزيرة  التي تعتبر  الصين  لغزو من جانب  تايوان باستمرار تحت تهديد تعرضها 
األمر.  لزم  إذا  بالقوة  الجزيرة  بانتزاع  مرارًا  الصين  وتوعدت  أراضيها.  من  جزءًا 
وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايبه منذ انتخاب تساي إنغ-
وين في 2016، التي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة وليست ضمن »الصين الواحدة«.

وخرقت مقاتالت وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة 
مصورة  تسجيالت  بكين  بثت  بينما  األخيرة،  األشهر  في  العادة  من  أكثر  متكررة 
تحاكي شن هجمات على أراٍض تشبه األراضي التايوانية وقواعد أميركية في غوام. 
الواليات  وحضت  الخطوات،  تلك  مثل  بشدة«  »تعارض  إنها  الثالثاء  بكين  وقالت 
إلحاق مزيد  لمنع  تايوان،  إلى  الصلة  بيع األسلحة ذات  المتحدة على »إلغاء خطط 

الضرر بالعالقات الصينية – األميركية، وبالسالم واالستقرار في مضيق تايوان«.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، وان ونبين، إن الصين سوف »تتخذ الخطوات 

الصحيحة والضرورية لضمان سيادتها الوطنية ومصالحها األمنية«.

متجاهلة غضب بكين

واشنطن تتجه لتزويد تايوان بمئة 
منظومة صواريخ دفاعية

واشنطن - وكاالت

واشنطن - وكاالت

● إيقاف أحد المحتجين خالل تظاهرة ضد تدابير الحّد من تفشي كوفيد - 19 في تورينو
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أعلن صندوق النقد الدولي أن استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
سعيها  في  بالديون  المثقلة  الخرطوم،  تواجه  كانت  التي  العقبات  إحدى  ستزيل 

لتخفيف أعباء تلك الديون.
الدولي في السودان، كارول بيكر، في بيان،  النقد  وقالت رئيسة بعثة صندوق 
باعتزامها  الكونغرس  إلى  رسميًا  األميركية  اإلدارة  بإشارة  تشجعنا  »لقد  الجمعة: 
استبعاد السودان من )القائمة(. استبعاد السودان من )القائمة( يزيل إحدى العقبات 
التي تحوْل دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون«، حسبما نقلت 

»رويترز«.
وطرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 
في العام 1996 لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون ال يمكنه إدارته. لكن 

العملية طويلة وستتطلب إصالحات كبيرة من قبل السودان.
وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دوالر ويحتاج بشكل ملح لمساعدة 
مالية إلعادة تنظيم اقتصاده، كما بلغ التضخم 167 % في أغسطس الماضي، وهبط 

الجنيه مع طبع الحكومة أموااًل لدعم الخبز والوقود والكهرباء، وفق »رويترز«.

صندوق النقد: اتجاه لتخفيف الديون عن السودان

4 مليارات دوالر قيمة 
العجز الذي ستتم 
تغطيته حتى نهاية 
العام

وزير المالية 
التونسي علي الكعلي
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عن  )نقال  السابق،  النيجيري  المركزي  البنك  محافظ  نائب   **
سينديكيت«( »بروجيكت  موقع 

اللحظة األفريقية ملنظمة التجارة العاملية

كينغسلي تشيدو موغالو*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3645دوالر أميركي
1.6079يورو

1.782الجنيه االسترليني
0.3638الريال السعودي
0.3715درهم إماراتي

0.2033االيوان الصيني

2020 28  أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء  

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة اخلامسة
العدد 258 12 ربيع األول 1442 هــ
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ينظر إلى أفريقيا على نطاق 
واسع بأنها ستلعب دورا 

رياديا في املستقبل على 
مستوى العالم بالنسبة 

لالستثمار والتنمية

دخلت عملية اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية 
مرحلتها األخيرة، حيث بقي مرشحان فقط في هذا السباق االنتخابي 
وهما: نغوزي اوكونجو-ايوياال وهي وزيرة سابقة للمالية واالقتصاد 
الدولي،  البنك  في  تنفيذية  كمديرة  سابقا  عملت  كما  نيجيريا،  في 
للتحديات  ونظرا  ميونغ-هي،  يو  الجنوبية  الكورية  التجارة  ووزيرة 
الحالية التي تواجه المنظمة فإن اوكونجو -ايوياال هي الخيار األفضل.
أزمة مؤسسية بسبب  أزمتين رئيسيتين، وهما  المنظمة  وتواجه 
المتحدة  الواليات  بين  وبالتحديد  العظمى  القوى  بين  التنافس 
األميركية والصين وأزمة تتعلق بالعولمة، حيث تعتبر منظمة التجارة 
رمزا  العالمية  التجارة  قواعد  على  العالمية بحكم وظيفتها كمشرف 

رئيسيا في تلك األزمة.
لقد أصابت التوترات التجارية الصينية األميركية المنظمة بالشلل 
للهيئة  جدد  قضاة  تعيين  األميركية  المتحدة  الواليات  تعيق  حيث 
النزاعات  تسوية  على  تعمل  التي  الهيئة  وهي  فيها  االستئنافية 
التجارية بين الدول األعضاء، وباإلضافة إلى ذلك فإن أزمة كوفيد19- 
وهي مصدر آخر للتوترات بين القوى العظمى قد دفعت العديد من 
الشركات للنظر في إعادة توطين اإلنتاج، وذلك من أجل التقليل من 
اعتمادها على الموردين الصينيين الذين تأثروا بالجائحة مما يعني 
تعطيل سالسل التوريد العالمية، والتي تعتبر حيوية للتجارة العالمية.
لو تم اختيار اوكونجو -ايوياال لقيادة منظمة التجارة العالمية فإن 
لديها المؤهالت القيادية إلعادة األهمية لمنظمة محطمة، إذ تحتاج 
المنظمة إلى قائد عالمي مجرب لديه خبرة كبيرة فيما يتعلق بدور 
رؤية  يمتلك  ال  قد  تجاري  بيروقراطي  من  بدال  التنمية  في  التجارة 

أوسع.
وعلى الرغم من أنه ينظر إلى أفريقيا على نطاق واسع بأنها ستلعب 
لالستثمار  بالنسبة  العالم  مستوى  على  المستقبل  في  رياديا  دورا 
يتعلق  فيما  المتفرج  بدور  تكتفي  باألساس  تزال  ال  فإنها  والتنمية 
بنظام التجارة العالمي، حيث تشكل نسبة محدودة جدا تصل إلى 2% 
من الصادرات العالمية، وعلى الرغم من أن القارة تعتبر سوقا متنامية 
لمنتجات العولمة، فإنها ال تستفيد كثيرا من التجارة العالمية بسبب 
حضورها المحدود في سالسل القيمة العالمية، وفي حين أن تجارة 
أفريقيا تنحصر بشكل رئيس في المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية 
فإن معظم التجارة العالمية هي في 

التصنيع والخدمات.
التجارة  إلــى  أفريقيا  تحتاج 
األساس  نفس  على  العالم  مع 

التجارة  بموجبه  تتم  الذي 
ولكن  األخرى  المناطق  مع 
نظام التجارة العالمي يبقي 
وعلى  تنمية  دون  الــقــارة 
تفرض  الــخــصــوص  وجـــه 
تعريفات  الصناعية  الــدول 
واردات  عــلــى  منخفضة 
األفريقية،  الــخــام  السلع 
ولكنها تفرض رسوما أعلى 
على السلع األفريقية الجاهزة - وهي في الواقع أعلى من تلك 

المفروضة على السلع المماثلة المستوردة من مناطق أخرى.
أفريقيا،  لصالح  ليست  اليوم  العالمية  التجارة  فإن  وهكذا 
أحكام  فإن  الخلل  هذا  تصحيح  في  المساعدة  أجل  ومن 
األقل  للدول  والتفضيلية  الخاصة  العالمية  التجارة  منظمة 

نموا يجب أن تسمح للحكومات األفريقية بأن تمنح حماية مؤقتة 
منظمة  أحكام  ضمن  الصغار  المحليين  للمصنعين  التعريفات  من 
التجارة العالمية. إن من الممكن أن نطلق على مثل تلك اإلجراءات 

الذكية«. »الحماية  والمؤقتة  الضرورية 
تعمل  العمالية  المنظمة  لجعل  الوقت  حان  فلقد  عام  بشكل 
لمصلحة جميع الدول األعضاء وليس فقط القوى الكبرى أو الدول 
التجارية،  الحمائية  على  العالمي  االقتصادي  نجاحها  بنت  التي 
إن  النامية.  للدول  المقدم  الدعم  إزالة  إلى  اآلن  تسعى  والتي 
هذا  الهيكلي  التوازن  إعادة  في  التوسط  يمكنه  شخص  أفضل 
قائد  هو  العالمي  االزدهار  مجال  توسيع  في  يساهم  سوف  والذي 
التجارية  القوى  أي من  إلى  ينتمي  ال  العالمية  التجارة  من منظمة 

الكبرى.
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  على  الكثير  يعتمد  سوف 
الصين  أن  ترامب  دونالد  الرئيس  يعتقد  حيث  نوفمبر،   3 في 
للواليات  الوطنية  المصالح  حساب  على  العالمية  بالتجارة  تتالعب 
نظام  ترفض  أميركا  أن  الصين  تعتقد  بينما  األميركية،  المتحدة 

األحكام. القائم على أساس  العالمية  التجارة  منظمة 
إن تسوية هذا التوتر سوف يتطلب من كلتا القوتين أن تتوافر 
لديهما اإلرادة السياسية للتوصل الى حلول وسط، كما سيتطلب 
األمر قائد تنمية عالميا مثل اوكونجو-ايوياال، والتي أدت مهمات 
تتعلق بالتنمية على المستوى العالمي مع رؤساء حكومات حاليين 
بغض  ولكن  التقارب  عملية  تسهيل  أجل  من  وذلك  وسابقين، 
 -19 كوفيد  جائحة  فإن  نوفمبر  من  الثالث  في  الرابح  عن  النظر 
المتحدة  الواليات  تسعى  بينما  كبير  بشكل  العولمة  ستضعف 

التوريد وتوطينها. إلى تقصير سالسل  األميركية ودول أخرى 
نظام  حاليا  تستخدم  ال  األفريقية  الدول  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ألنها أضعف من أن 
تتصدى للدول المانحة سواء كانت تلك القوى قوى غربية أو الصين، 
وعليه فإنه يتم إغراق األسواق األفريقية على سبيل المثال بالمنتجات 
الصينية دون أي عواقب. تتمتع اوكونجو-ايوياال بالمهارات الالزمة 
التجارة  نظام  في  إنصافا  أكثر  دورا  أفريقيا  إعطاء  على  توافق  لبناء 

العالمي.
مجددا  تتضح  سوف  البشرية  للتنمية  العالمية  التجارة  أهمية  إن 
سوف  وهذا  كوفيد19-  لقاح  من  الجرعات  مليارات  تتوافر  عندما 

يتحقق على األرجح في وقت ما في سنة 2021.
وقد لعبت اوكونجو-ايوياال دورا قياديا مهما كرئيسة لمجلس إدارة 
تحالف اللقاحات »جافي« في المفاوضات لجعل اللقاحات متوافرة على 

نطاق واسع في الدول النامية.
لقد حان الوقت للقضاء على نظام الغنائم هذا وأن يحصل العالم 
النامي على فرصته أخيرا، ونيجيريا والعالم لديهما اآلن مرشح عالي 

الكفاءة لقيادة منظمة التجارة العالمية.

●  شعار منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة »فاو«

القاهرة -  الوسط
التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  قالت 
الحبوب محليًا  إنتاج  إن  المتحدة »فاو«  لألمم 
االحتياجات  من   %  5 سوى  يلبي  ال  ليبيا  في 
تكلفة سلة غذاء  ارتفاع  إلى  السنوية، مشيرة 
الحد األدنى من اإلنفاق، التي تلبي االحتياجات 

األساسية بنسبة 20 %.
إنتاج  االثنين،  لها  تقرير  »فاو«، في  وتقدر 
 2020 العام  في  ليبيا  في  الحبوب  محاصيل 
من   %  5 بنحو  أقل  أي  طن،  ألف   209 بنحو 
كبير  بشكل  الدولة  تعتمد  إذ  السابق،  العام 
لتغطية   )%  90 إلى  )تصل  الواردات  على 
القمح  )معظمها  الحبوب  استهالك  متطلبات 

والشعير(.
وقالت »فاو« إن التغيرات في إنتاج الحبوب 
حجم  على  للغاية  ضئيل  تأثير  لها  محليًا 
التسويقية  السنة  ففي  االستيراد،  متطلبات 
أن  المتوقع  من  يونيو(،   / )يوليو   21/2020
مليون   3.2 الفعلية  االستيراد  متطلبات  تبلغ 
طن، وهو نفس ما كان عليه في العام السابق.

الشتوية  الحبوب  محاصيل  زراعة  وتوشك 
حتى  وستستمر  البدء،  على   2021 للعام 

الفالحين  شكاوى  وسط  نوفمبر  منتصف 
الليبيين من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام 
المياه  ونقص  البذور  غالء  وكذلك  األمن، 
والوقود واآلالت، إذ ال تزال هذه العوامل تقيد 

قدرتهم على اإلنتاج.
بأقل  الزراعة  مساهمة  من  الرغم  وعلى 
في  المحلي  اإلنتاج  إجمالي  من   %  3 من 
السكان  خُمس  من  أكثر  فإن   ،2011 العام 
ما  وغالبًا  الزراعية،  األنشطة  في  منخرطون 
ينتجون المحاصيل لالستهالك المنزلي فقط. 
اإلنتاج  على  والماعز  األغنام  تهيمن  حين  في 
من  الداخلية  المناطق  في  خاصة  الحيواني، 
البالد، ويشتكي أيضًا منتجو الثروة الحيوانية 
واللقاحات  البيطرية  الخدمات  نقص  من 

واألدوية، وكذلك ارتفاع تكاليف األعالف.
لمراقبة  المشتركة  ليبيا  لمبادرة  ووفقًا 
السوق في األسبوع الثاني من سبتمبر 2020 
من  األدنى  الحد  غذاء  سلة  تكلفة  تزال  ال 
األساسية،  االحتياجات  تلبي  التي  اإلنفاق، 
أعلى بنسبة 20 % مما كانت عليه في مارس 
2020 وإن كانت أقل بشكل طفيف مما كانت 
عليه في أغسطس 2020. وعلى عكس طبيعة 
الوباء العالمي في شهر مارس، لم يتم اإلبالغ 

سبتمبر،  في  األسواق  في  كبير  نقص  أي  عن 
 ،)%  14( البطالة  معدل  ارتفاع  أدى  وقت  في 
وانخفاض القدرة الشرائية للسكان، واستمرار 
انقطاع التيار الكهربائي إلى اندالع احتجاجات 

في جميع أنحاء البالد في سبتمبر الماضي.
فرص  بتضاؤل  الغذائي  األمن  ويتأثر 
الحصول على الغذاء نتيجة للبطالة وعدم دفع 
اإلغالق  عمليات  من  الدخل  وفقدان  الرواتب 
والقيود األخرى، إذ لم يتم دفع رواتب معظم 
موظفي الحكومة في الوقت المحدد حتى قبل 
لتقييم  األولي  التحليل  وحسب  الوباء.  بدء 
للعام  القطاعات  متعددة  ليبيا  احتياجات 
2020 أفاد 20 % من األسر بأن مكان عملهم 

الرئيسي ُأغلق نتيجة لتدابير »كوفيد 19«.
االحتياجات  تقرير  قدر  الوباء  تفشي  وقبل 
اإلنسانية في ليبيا للعام 2020 العدد اإلجمالي 
المساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص 
اإلنسانية بـ 900 ألف شخص )نحو 13 % من 
في  ألف   800 عن  طفيفة  بزيادة  السكان(، 
2019.لكن »فاو« أوضحت حاجة نصف  العام 
المهجرين  إنسانية من  إلى مساعدة  السكان 

داخليًا، والمهاجرين في أو عبر البالد.

نصف عدد السكان في ليبيا في حاجة إلى مساعدة إنسانية

»فاو«: أزمتا الكهرباء والوقود تضربان الزراعة الليبية

بعد إغالق دام نحو 10 أشهر، تعود موانئ وحقول 
النفط الليبية إلى عجلة العمل من جديد، مع إعالن 
المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء جميع اإلغالقات، 
وذلك برفع »القوة القاهرة« في حقل الفيل، أكبر 
الحقول النفطية في البالد.
المؤسسة أكدت االنتهاء الشامل لإلغالقات في 
جميع الحقول والموانئ الليبية، اإلثنين الماضي، 
مشيرة إلى توجيه تعليمات إلى شركة مليتة للنفط 
والغاز بمباشرة اإلنتاج من حقل الفيل، وعودة خام 
مليتة تدريجيًا إلى معدالته الطبيعية خالل األيام 
المقبلة.
وتوقف اإلنتاج في حقل الفيل منذ إعالن اإلغالقات 
في 19 يناير الماضي، قبل أن يعود العمل به في 8 
يونيو الماضي ليومين فقط، ثم توقف مجددًا، حتى 
اإلعالن عن فع »القوة القاهرة« عنه، اإلثنين. والفيل 
هو الحقل النفطي األكبر في ليبيا، ويقع في حوض 
مرزق جنوب غرب البالد، وبه احتياطات بأكثر من 1.2 
مليار برميل، حسب إحصاءات صادرة في العام 2007.

النفط الليبي في طريق استعادة عافيته بعد رفع »القوة القاهرة« في جميع الحقول واملوانئ
وداعًا لـ»اإلغالقات«..

الوسط - محمود السويفي

النفطية،  للعمليات  الهروج  للنفط، وشركة  شركة سرت 
وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة 
للمؤسسة  تابعة  شركات  وهي  للنفط،  العربي  الخليج 

الوطنية للنفط.
هذه  من  التصدير  وقف  أن  على  المؤسسة  وشددت 
الخام  النفط  إنتاج  في  خسائر  إلى  »سيؤدي  الموانئ 
بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، باإلضافة إلى خسائر مالية 

يومية تقدر بنحو 55 مليون دوالر في اليوم«.
ويوجد في حوض سرت النفطي فقط ما يزيد على 50 
حقاًل ومحطة. وقد أدى التوقف إلى خسائر مالية بمليارات 
وخطوط  السطحية  التسهيالت  تآكل  عن  فضاًل  الدوال، 
نقل النفط الخام، كما تأثرت سلبًا إمدادات الغاز الطبيعي، 
التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال 

بنغازي والزويتينة.

ضخ الخام إلى ميناء السدرة
واألسبوع الجاري، كشف مصدر مسؤول بشركة الواحة 
إلى  السماح  حقل  الخام من  أن ضخ  لـ»الوسط«  للنفط 
أعمال صيانة خط  اكتمال  فور  يبدأ  السدرة سوف  ميناء 
للنفط  »القطار«  ومحطة  الحقل  بين  الواصل  األنابيب 

الخام.
وأضاف المصدر أنه من المنتظر الوصول بإنتاج حقل 
السماح إلى 40 ألف برميل يوميًا بشكل »تدريجي« بعد 
اكتمال أعمال تلك الصيانة؛ لكنه أشار إلى صعوبة إعالن 
موعد محدد لضخ الخام، وقال إن ذلك »مرهون باكتمال 
أعمال الصيانة ووصول أول ناقلة إلى ميناء السدرة والبدء 

في سحب المخزون«.

وأنجزت الكوادر الفنية والهندسية  بحقل السماح 80% 
من أعمال صيانة وتدعيم خط نقل النفط الخام الواصل 
بين الحقل ومحطة »القطار« حتى اآلن، األمر الذي يعزز 
ضخ الخام إلى ميناء السدرة، وفق المصدر، الذي لفت إلى 
رقم  الخط  في  الوصالت  بتغيير  بالشركة  العاملين  قيام 
»32« وهو من الخطوط االستراتيجية الرئيسية بشركة 
خطة  ضمن  تأتي  األعمال  هذه  أن  إلى  الفتًا  »الواحة«، 
وضعتها  التي  اإلنتاجية  المكامن  على  والحفاظ  التأهيل 

لجنة اإلدارة بشركة »الواحة« خالل فترة التوقف التام.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة »الواحة« أحمد عمار، 
»العصيبة«  الفترة  خالل  الجهود  تكاتف  ضــرورة  إلى 
لمجابهة  االحترازية  الخطة  بتطبيق  وااللتزام  الحالية، 
الجميع  لسالمة  ضمانًا  الشركة؛  مواقع  بكل  »كورونا« 
وعودة اإلنتاج بأقل أضرار وعراقيل فنية، حسب المصدر.

التابع لشركة  الطفل  أبو  أعلن حقل  في سياق قريب، 
مليتة للنفط والغاز، تشغيل محطة »KK« وذلك بعد يوم 
اإلنتاج  وعودة   »Uu station« محطة  تشغل  من  واحد 
ما نشرته  وفق  ليبية«،  وكوادر  تدريجيًا »بفضل سواعد 

صفحة الحقل على موقع »فيسبوك«.

ذكرى تدشين أول خط أنابيب
من جهتها، احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط، األحد، 
طرابلس،  العاصمة  في  الرئيسي  بالمقر  السرير  بقاعة 
أنابيب  خط  أول  لتدشين  والخمسين  التاسعة  بالذكرى 
ميناء  إلى  زلطن  يمتد من حقل  الذي  ليبيا، وهو  للنفط 
مرسى البريقة. وخالل هذا الحفل، جرى اإلعالن عن صدور 

أول دليل لقياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما.

قبل ذلك، أعلنت المؤسسة رفع حالة »القوة القاهرة« 
أن  موضحة  الجمعة،  النوف،  ورأس  السدرة  ميناءي  عن 
القوات  »مغادرة  لها  تأكد  بعدما  جاءت  الخطوة  هذه 
القيام  من  يمكنها  بما  الميناءين؛  بمنطقة  األجنبية 

بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات«.
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رحبت  بدورها، 
النوف،  ورأس  السدرة  ميناءي  في  العمل  عودة  بإعالن 
تم  التي  الثقة  بناء  »تدابير  نتيجة  جاء  القرار  أن  معتبرة 
العسكرية  اللجنة  خالل  من  وتنفيذها  عليها  االتفاق 
المشتركة الليبية )5+5(«. وقالت إن »هذا القرار يصب 
في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما 

يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم«.
مصطفى  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أما 
صنع اهلل فقال إن الليبيين أدركوا تأثير الحصار »السلبي 
بقوة«  »يدعمون  وهم  اليومية،  حياتهم  على  للغاية« 

عودة اإلنتاج على أسس صحيحة.
ونبه بأن المصدر الوحيد الموثوق إلعالن كميات اإلنتاج 
بالمؤسسة؛ تماشيًا مع  اإلنتاج  إدارة  المتوقعة يصدر عن 
الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة 

اإلنتاج النفطي بمنظمة »أوبك« و»أوبك+«.

إنتاج مليون برميل
حقول  من  اإلنتاج  مباشرة  مع  إنه  المؤسسة  وقالت 
شركتي »الواحة« و»الهروج«، فإن اإلنتاج يتوقع أن يصل 
أسبوعين،  خالل  يوميًا،  برميل  ألف   800 مستوى  إلى 
وسيتخطى المليون برميل خالل أربعة أسابيع، وسيزداد 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  لوحدات  المغذي  الغاز  إنتاج 

بالزويتينة وشمال بنغازي.
وتابعت أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية 
لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات 
الالزمة إلجراء عمليات الصيانة وإصالح ما سببته عمليات 
إمكانية  دون  »يحول   ،2020 العام  طيلة  اإلغالقات 
المحافظة على معدالت اإلنتاج المذكورة، وال يمكن بأي 
حال من األحوال الوصول باإلنتاج إلى مستويات ما قبل 

اإلغالقات«.
وثمنت المؤسسة الجهود المبذولة من جميع األطراف 
بـ»الثوابت  التمسك  تعهدت  كما  والدولية،  المحلية 
المهنية وغير السياسية، مع استمرارها في أداء مهامها 

بكل حيادية«.

لحظة اإلغالق
الوطنية  المؤسسة  أعلنتها  القاهرة«  »القوة  حالة 
 18 في  النفط  والموانئ  الحقول  من  عدد  في  للنفط 
نتيجة  جاء  القرار  هذا  إن  قالت  وحينها،  الماضي.  يناير 
»إيقاف القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في 
النفط من موانئ  والشرقية صادرات  الوسطى  المناطق 

البريقة ورأس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة«.
من  كل  إدارات  إلى  باإلغالق  تعليمات  أصدرت  كما 

 البعثة األممية ترحب باستئناف 
العمل في الموانئ النفطية: 
قرار يصب في صالح الليبيين

مؤسسة النفط: اإلنتاج يتخطى المليون برميل 
يومياً خالل أربعة أسابيع.. وزيادة كميات الغاز 

المغذية لمحطات الكهرباء في بنغازي

واستقبلت الموانئ الليبية عديد النواقل النفطية خالل 
ناقلة  الجاري  أكتوبر   17 في  وصلت  إذ  األخيرة،  الفترة 
الزويتية،  ميناء  إلى   »Nordic Breeze« الخام  النفط 
لشحن كمية تقدر بنحو مليون برميل، وترفع علم ليبيريا.
التوقيت  خالل  النفطي  البريقة  ميناء  في  رست  كما 
نفسه، ناقلة األمونيا »Trammo Paris«، التي ترفع علم 
ليبيريا، لشحن كمية من األمونيا تقدر بنحو 13 ألف طن، 

وتتجه بهذه الشحنة إلى مالطا.
وفي ميناء السدرة، جرى إعالن وصول ناقلة نفط لشحن 
الميناء  استقبل  كما  الخام.  النفط  من  برميل  ألف   630
ناقلة النفط الخام »نيسوس سيرفيوس«، التي ترفع العلم 

األيسلندي، لشحن كمية قدرها 630 ألف برميل.

إجراءات وقائية
وتزامنًا مع استمرار انتشار فيروس »كورونا المستجد«، 
والمعاهد  والمراكز  والجهات  الشركات  اهلل  صنع  طالب 
في  العمل  إيقاف  بتمديد  النفط  لمؤسسة  التابعة 
في  العاملين  تواجد  واقتصار  أسبوعين،  لمدة  المقرات 
لجان الطوارئ، وذلك بالحد األدنى لتسيير األعمال. ودخل 

القرار حيز التنفيذ منذ األحد.
كما أكد صنع اهلل ضرورة التقيد التام واتباع إجراءات 
الوقاية الالزمة، مع األخذ في االعتبار وجود العدد الكافي 
إلى ما جاء  العمل، مشيرًا  العاملين لمتابعة وتسيير  من 
في الكتاب رقم 3018، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بشأن 
العودة  أو  بالمقرات  العمل  إيقاف  لتمديد  الحاجة  تقدير 
للوضع االعتيادي بالنسبة للشركات التي يتطلب نشاطها 

ذلك لغرض استئناف اإلنتاج وإعادة عمليات التشغيل.

استئناف التصدير
شركة  أعلنت  التصدير،  عمليات  عودة  يخص  وفيما 
ميناء  من  الخام  تصدير  استئناف  النفط  لتكرير  الزاوية 
»القوة  رفع  عقب  وذلك  البالد،  غرب  النفطي  الزاوية 
 8 القاهرة« عن حقل الشرارة، بعد توقف دام ألكثر من 

أشهر.
وقالت الشركة إن ميناء الزاوية النفطي استقبل صباح 
األحد الناقلة »أغرين نوبيليتي« التي شرعت فور رسوها 
على المرسى رقم 3 بشحن حمولتها المقدرة بنحو 630 
»أكاكوس«  لشركة  التابع  الشرارة  خام  من  برميل  ألف 

للعمليات النفطية.
صيانة  عملية  النفط  لتكرير  الزاوية  شركة  وأجــرت 
بميناء  العمليات  سير  لضمان   3 رقم  للمرسى  جزئية 
ضمن  التشغيلية،  الظروف  أفضل  وفق  النفطي  الزاوية 
مينائها  من  الخام  النفط  تصدير  الستئناف  استعدادها 

لصالح شركة »أكاكوس« للعمليات النفطية.
كما تمكن العمال والفنيون من إعادة تشغيل وحدة 
حيث  العمل،  ودخولها  الزاوية  بمصفاة  الثانية  التكرير 
منذ  يوميًا،  برميل  ألف   60 اإلنتاجية  طاقتها  بلغت 
الوحدات  باقي  تشغيل  المنتظر  ومن  الماضي.  السبت 
إنتاج  ووحدة  النافتا،  تثبيت  معالجة  ووحدات  الصناعية 
استقرار  فور  اإلسفلت،  إنتاج  ووحدة  الطيران،  وقود 
»التوربينات  الداخلية  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مصادر 

البخارية«.

●  ناقلة نفطية في ميناء الزاوية بعد اإلعالن عن استئناف التصدير

●  عمال الحقول والموانئ النفطية كثفوا من جهودهم مع عودة اإلنتاج والتصدير



اقتصاد 09

أعلنت إدارة الشركة األهلية لإلسمنت مكافأة مالية ألي مواطن يساعد في إرجاع أي 
التي فقدت خالل  البناء  الخمس لإلسمنت ومواد  أو معدة من معدات مجمع سوق  آلة 

حرب العاصمة طرابلس.
السوقية ألي من  القيمة  10 % من  إنها ستصرف مكافأة  الشركة »الثالثاء«  وقالت 

المفقودات المسترجعة، وستقدمها بتاريخ استالم إدارة المجمع لها.
عمد  التي  الكهرباء  أسالك  الحرب، خاصة  فترة  للسرقة خالل  عدة  مواقع  وتعرضت 
خارجون عن القانون إلى سرقتها وبيعها. وتسعى شركة اإلسمنت التي تقع في مدينة 
الخمس، )نحو 120 كلم شرق طرابلس(، وقد ُأسست في العام 1961، الستئناف كامل 
نشاطها مع استعادة األدوات واألجهزة المفقودة. وأقامت الشركة أول مصنع لإلسمنت 
في ليبيا بمساهمة رجال أعمال ليبيين، وهو مصنع الخمس األول »المرقب حاليًا«، الذي 
بدأ اإلنتاج العام 1968 بطاقة إنتاجية 100 ألف طن إسمنت سنويًا، وفي العام 1974 
جرى تطويره بإضافة خط جديد بطاقة إنتاجية تصميمية قدرها 330 ألف طن سنويًا. 
اإلسمنت،  أخرى إلنتاج  ثالثة مصانع  بإنشاء  أنشطتها  الشركة في  وبعد ذلك توسعت 

وآخر إلنتاج الجير.

تشغيل حقل »النافورة« في زمن قياسيمكافأة مالية ملن يعيد معدات »األهلية لإلسمنت« 
السعر بالدوالرنوع الخام

39.64برنت

37.76غرب تكساس

41.14دبي

39.22سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء   28 أكتوبر 2020

3.5 مليون يورو دعم من 
إيطاليا لـ »األغذية« الليبية

70% تراجعًا في حركة 
السياحة حول العالم

سرت تعاني أزمة وقود.. وضخ 
31 مليون لتر بنزين إلى بنغازي

تبرعت إيطاليا بـ3.5 مليون يورو لدعم عمليات برنامج األغذية 
الحيوية ألكثر من  الغذائية  المساعدة  ليبيا، وتشمل  في  العالمي 
60 ألف شخص من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء البالد، ودعم 

االستجابة للطوارئ.
ورحب البرنامج التابع لألمم المتحدة، بالدعم اإليطالي، مشيرًا 
إلى أنه أكبر مساهمة يتلقاها منذ إعادة إنشاء مكتبه في ليبيا العام 

.2014
وأضاف أن التبرع يضمن استمرار استخدام القسائم اإللكترونية 
التي تلعب دورًا حيويًا في دعم االقتصاد المحلي، كما أشار المدير 
والممثل القطري للبرنامج في ليبيا سامر عبد الجابر، إلى أن الدعم 

اإليطالي المستمر عزز استجابة البرنامج في ليبيا.
في  لألغذية  اإللكترونية  القسائم  استخدام  في  البرنامج  وبدأ 
ليبيا مع ظهور جائحة فيروس »كورونا المستجد« في وقت سابق 
الغذائية  التوزيعات  الجاري. وتستخدم هذه األموال في  العام  من 
والمجتمعات  األطفال،  ذلك  في  بما  داخليًا،  للنازحين  المباشرة 
المضيفة، ودعم المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج في آلية 
التي تضمن تسليم  الوكاالت  بين  المشتركة  السريعة  االستجابة 

اإلمدادات األساسية للنازحين أخيرًا في حاجة ماسة.
يمتد عمل برنامج األغذية العالمي في ليبيا إلى عمليات توزيع 
الطارئة  الغذائية  والمساعدة  الدولة،  مستوى  على  العامة  الغذاء 
المجتمع  بناء  وأنشطة  المدرسية  والتغذية  لألزمات،  استجابة 

والقدرة على الصمود التي تهدف إلى تمكين النساء والشباب.

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن حركة وفود السياح الدوليين 
الثمانية  األشهر  في  العالم  في   %  70 بنسبة  حادًّا  تراجعًا  سجلت 
األولى من العام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تفشي وباء 

»كوفيد19-«.
وأوضحت المنظمة األممية، ومقرها مدريد، »الثالثاء« أن شهري 
فصل الصيف اللذين يشكالن عادًة موسمًا سياحيًّا ناشًطا في نصف 
الكرة األرضية الشمالي، كانا كارثيين. فقد شهدا تراجعًا في عدد 
السياح بنسبة 81 % في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، 

و%79 في أغسطس.
وتشير المنظمة في بيانها إلى أن هذا االنهيار يمثل تراجعًا قدره 
700 مليون في عدد السياح، وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار 
دوالر للقطاع السياحي العالمي »أي أكثر من ثماني مرات من الخسائر 

المسجلة بعد األزمة المالية العالمية في 2009«.
ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ التي كانت أولى المناطق التي 
تفشى فيها الوباء، هي األشد تضررًا )79- %( تليها أفريقيا والشرق 

األوسط )69- %( وأوروبا )68- %( والقارة األميركية )65- %(.
من  قلياًل  أضعف  أوروبا  إلى  المصطافين  وفود  تراجع  وكان 
لكن  يوليو و%69- في أغسطس(،  العالم )%72- في  سائر مناطق 
»االنتعاش كان قصير األمد بسبب فرض قيود جديدة على السفر على 
خلفية ارتفاع عدد اإلصابات مجددًا«، على ما ذكرت منظمة السياحة 
العالمية. وعلى مجمل العام 2020، تقدر المنظمة أن تتراجع وفود 
عدد  يرتفع  أن  تتوقع  وال  الماضي،  بالعام  مقارنة  المسافرين 70% 
السياح قبل نهاية العام 2021. ويتوقع نحو %20 من الخبراء الذين 

استشارتهم المنظمة، عدم حصول انتعاش فعلي قبل العام 2020.
احتواء  بطء  إلى  يعود  السياحة  تراجع  أن  المنظمة  وأوضحت 
لوضع  الدول  مختلف  بين  المنسقة  االستجابة  وغياب  الفيروس 

بروتوكوالت مشتركة، وكذلك تدهور السياق االقتصادي.

ضحت ناقلة البنزين »جوليا« 31 مليون لتر بنزين بخزانات شركة 
بمدينة  المنقار  رأس  مستودع  موقع  في  النفط،  لتسويق  البريقة 

بنغازي، بهدف سد حاجة السوق المتزايدة.
وقالت شركة البريقة إن ناقلة الوقود »SW JUALA«، بدأت ضخ 
وتفريغ الكميات الكبيرة منذ السبت الماضي، على أن تنهي عملياتها 
وتغادر منصة الرصيف النفطي ببنغازي، لتتم عمليات توزيع الطلبات 
شركات  خالل  من  والمدن  المناطق  بكافة  الوقود  محطات  لجميع 

التوزيع )ليبيا نفطـ  الراحلةـ  الشرارة الذهبيةـ  والطرق السريعة(.
ونفت وجود أزمة في وقود البنزين بالمنطقة الشرقية، وأن الكمية 
المناطق  أغلب  أن  برغم  كبيرة،  لفترة  يكفي  والمخزون  الجديدة 
الماضيين  والجمعة  الخميس  أيام  في  شهدت  والوسطى  الشرقية 

ازدحامًا شديداً في المحطات بسبب نقص وقود البنزين.
وعانت سرت نقص الوقود رغم ضخ كميات البنزين في مستودع 
رأس المنقار الذي يغذي المدينة، حسب مصادر لـ»الوسط«، أكدت 
أن المحطات الـ22 في سرت عانت من عدم وجود كميات كافية، ما 
دفع المواطنين إلى االصطفاف في طوابير على أمل الحصول على 

الوقود الالزم.
وقالت المصادر إن السبب في المشكلة يرجع إلى عدم تخصيص 
المستودع الرئيسي شاحنات وقود كافية لمدينة سرت، إضافة إلى 

عمليات تهريب البنزين التي تتم دون رقابة.
وشهدت مدينة سرت أزمة وقود بمختلف محطات البنزين التابعة 
الطرق  و»خدمات  و»الشرارة«  نفط«  و»ليبيا  »الراحلة«  لشركات 

السريعة«.
اإلدارة  سرت  ببلدية  األزمة  لجنة  حملت  الجاري،  أكتوبر  ومطلع 
العامة للبحث الجنائي بمستودع رأس المنقار مسؤولية أزمة الوقود 
»البريقة«  شركة  اللجنة  وناشدت  وضواحيها.  بالمدينة  الخانقة 

تخصيص عشر شاحنات وقود لتغطية العجز بمحطات سرت.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة اخلامسة
العدد 258 12 ربيع األول 1442 هــ
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من قبل ظهور جائحة »كورونا«.
المرافق  قطع  عانوا  المستجوبين  ثلث  وكان 
يتمكن  ولم  للمسح،  السابق  الشهر  في  العامة 
حسابهم  إلى  الوصول  من  المستطلعين  نصف 
أموالهم خالل  يتمكنوا من سحب  لم  أو  المصرفي 
منهم   %  65 يحصل  ولم  السابقة،  الثالثة  األشهر 
الحكومة،  من  المدعمة  الغذائية  المواد  على 
الظروف  ارتفاع  رجح  »كورونا«  حاالت  زيادة  ومع 

المتدهورة.
صدمات  أربع  على  الضوء  سلط  الدولي  البنك 
متداخلة أثرت على االقتصاد الليبي عبر صراع كثيف 
خانق للنشاط االقتصادي، وإغالق حقول النفط الذي 
الرئيسي  الدخل  مصدر  االقتصادي  النشاط  عطل 
في  تسبب  الذي  النفط  أسعار  وانخفاض  البالد،  في 
الحقول  في  النفط  إنتاج  من  الناتج  الدخل  تراجع 
الباقية، وجائحة فيروس »كورونا« األمر الذي يهدد 
االقتصاد بمزيد الضعف. لذا دعا التقرير الدولي إلى 
اإلصالحات  لتنفيذ  إلى حل سياسي  التوصل  ضرورة 
المطلوبة من أجل تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص 

وخلق فرص عمل.
أبريل  في  طرابلس  على  الهجوم  وكان 
الموانئ  على  المفروض  والحصار   ،2019 العام 
يناير  في  البالد  في  للنفط  الرئيسية  والمحطات 
أخطر  بين  من  الماضي  سبتمبر  حتى   2020
التي  واإلنسانية  واالقتصادية  السياسية  األزمات 

.2011 العام  ليبيا منذ  واجهتها 
فعليًا  االقتصادي  األداء  تأثر  فقد  البنك،  وحسب 
الناتج  إجمالي  نمو  تباطأ  إذ   ،2019 العام  في 
2.5 %، وهو االنخفاض  المحلي الحقيقي بحدة إلى 
الذي أتى بعد أن كان الوضع خالل العامين 2017 
قياسي  وأداء  مستقر،  بانتعاش  يشي   2018  –
تصاعد  ومع  المتوسط.  في   %  20.8 بلغ  للنمو 
 1.2 المواجهات العسكرية، تراجع إنتاج النفط من 
ألف   190 إلى   2019 ديسمبر  يوميًا  برميل  مليون 
شريان  خنق  ما  األخيرة؛  األشهر  في  يوميًا  برميل 

االقتصاد. حياة 
أن  إال  النفط،  إنتاج  استئناف  من  الرغم  وعلى 
الوخيم  الوضع  جزئيًا  يعكس  العام  من  تبقى  ما 
2020، حيث تم التنبؤ  بعد الموازنة المعتمدة في 
سياق  ففي  األخيرة،  السنوات  في  األكبر  هو  بعجز 
المحلي  الصعيدين  على  واقتصادية  صحية  أزمة 
ضربت  صدمات  على  أسفر  الذي  األمر  والعالمي، 

النفط. والطلب على  العرض 

جرس إنذار جديد من البنك الدولي:

● 	مقر	شركة	أدنوك	اإلماراتية● 	مقر	شركة	أرامكو	بالسعودية	

الجزائر - عبد الرحمن أميني

القاهرة - الوسط

سيطرة خليجية وغياب ليبي في قائمة »فوربس« ألقوى شركات الشرق األوسط
منطقة  في  شركة   100 ألقوى  »فوربس«  قائمة  خلت 
الشرق األوسط خالل العام 2020 من الوجود الليبي، بينما 

سيطرت عليها الشركات الخليجية، وال سيما السعودية.
»نهجية  أن  االنتشار  ذائعة  »فوربس«  مجلة  وأوضحت 
أساس:  على  جاءت  القائمة،  في  الواردة  الشركات  تقييم 
القيمة السوقية، والمبيعات، وصافي األرباح وإجمالي األصول، 
والبيانات  المالية  المعلومات  البحث جمع  أن فريق  موضحة 
وحللها، من القوائم المالية المجمعة للشركات وبيانات أسواق 
المال العربية، وصنفت الشركات وفقًا لهذه المعايير بأوزان 

نسبية متساوية.
األسبوع  خالل  المعلنة  قائمتها  في  المجلة  واستبعدت 
في  مدرجة  أخرى  لشركات  التابعة  العامة  الشركات  الجاري، 
عن  تفصح  لم  التي  الشركات  استبعدت  كما  المال.  أسواق 
قوائمها المالية المدققة للعام المالي 2019 قبل 23 أبريل 
األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  واعتمدت  الجاري.  العام  من 

وأسعار إغالق األسهم في 31 مارس 2020.

تأثير كورونا
وأثرت جائحة كورونا على القيم السوقية للشركات العامة في 
الشرق األوسط على مدار األشهر الـ3 األولى من العام الجاري، 
على  المال  أسواق  مثل  بحدة  السوقية  قيمها  حيث هبطت 
مستوى العالم، التي هوت بعنف جراء الجائحة، وفق »فوربس«.

وعلى الرغم من عدم ظهور آثار األزمة على نتائج أعمال 
الشركات في الربع األول من العام الجاري، أدى دخول شركة 
أرامكو السعودية وتصدرها قائمة أقوى 100 شركة في الشرق 
األوسط، إلى تحقيق طفرة في القيم المجمعة للقائمة، حيث 
دوالر،  مليار   670 إلى  للشركات  المجمعة  المبيعات  قفزت 
وسجلت صافي األرباح 148 مليار دوالر، و3.5 تريليون دوالر 

لألصول، و2.3 تريليون دوالر للقيمة السوقية.
للشركات  المجمعة  المبيعات  »أرامكو« %49 من  وتمثل 
و11.4%  األرباح  صافي  من  و59.6%  القائمة،  في  المدرجة 
فقط من األصول و%69.6 من القيم السوقية، مما يجعلها 
تتصدر الشركات المدرجة في القائمة، بعد نجاح طرح الشركة 
في أكبر طرح عام أولي على اإلطالق، بقيمة 25.6 مليار دوالر 

في نهاية العام 2019.

أرامكو تتصدر
وقيمة  دوالر،  مليار   398 »أرامكو«  أصول  إجمالي  وبلغ 
مليار   88.2 ربح  وصافي  دوالر،  تريليون   1.6 بلغت  سوقية 
دوالر. وضمت قائمة أقوى الشركات في الشرق األوسط للعام 
الجاري أكبر 100 شركة عامة، واألكثر ربحية يتم تداولها في 

أسواق المال في المنطقة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 
33 شركة، تليها اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بـ21 شركة، 
ثم قطر بواقع 18 شركة. فيما جاء قطاع البنوك والمؤسسات 
المالية في صدارة القطاعات الممثلة في القائمة بواقع 46 

المجاالت.
وعلى الرغم من أن شركات القائمة عائلية، إال أن العديد 
منها نجح في طرح بعض شركاتها التابعة في أسواق المال 

بالمنطقة، أو االستثمار في شركات عامة في أسواق المال.

تفوق خليجي
وتعد مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده، من أكبر 
مستثمري القطاع الخاص في سوق المال السعودية )تداول( 
بفضل حصتها في البنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي 
الوطني، واليمامة للصناعات الحديدية. كذلك تملك مجموعة 

عيسى صالح القرق حصة في بنك الفجيرة الوطني.
من  مكاسب  العائلية،  الشركات  من  العديد  وحققت 
المنطقة،  في  للحكومات  المملوكة  الشركات  مع  شراكتها 
مؤسسي  من  العديد  أن  كما  النفط.  شركات  كبرى  أبرزها 
الشركات العائلية لديهم مناصب حكومية، مثل: عبيد الطاير 
من مجموعة الطاير، الذي يشغل منصب عضو مجلس الوزراء 
اإلماراتي، ووزير الدولة للشؤون المالية. كذلك عزيز أخنوش، 
والصيد  الفالحة  وزير  أكوا جروب، وهو  إدارة  رئيس مجلس 

البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب.

مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ9 شركات. وحل قطاعا 
العقارات- اإلنشاءات واالتصاالت في المرتبة الثالثة بواقع 8 

شركات لكل منهما.

الشركات العائلية
عائلية  شركة   100 ألقوى  قائمة  »فوربس«  نشرت  كما 
أنشأتها  شركات  وهي  األوسط،  الشرق  منطقة  في  عربية 
عائالت في المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها 

المتعاقبة، وشهدت كذلك غيابا ليبيا، وسيطرة خليجية.
عام،   100 أعمارها  فاقت  شركات   10 القائمة  وضمت 
و13 شركة تتراوح أعمارها بين 75-100 عام. وهناك بعض 
شركات القائمة تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل، بسبب إعادة 
تأسيسها أو هيكلة اإلرث العائلي وتقسيمه أحيانًا إلى شركات 
مستقلة بذاتها بين الورثة، أو تجميع اإلرث العائلي المتفرق 
حسب  ومجمعة،  أكبر  مظلة  تحت  مختلفة  استثمارات  بين 

المجلة.
العائلية:  الشركات  أبرز مميزات  وترى »فوربس« أن من 
»قدرتها األكبر واألكثر فاعلية في تنفيذ الرؤية االستثمارية 
طويلة األجل، وال سيما ألنها غير مسؤولة من مستثمرين 
السوق  التكيف مع متغيرات  إلى جانب قدرتها على  آخرين، 
بحرية أكثر، واألهم القدرة على التنويع، فمن بين 100 شركة 
شملتها القائمة، تعمل 87 شركة منها في قطاعات متنوعة«.

على  القائمة،  في  العائلية  الشركات  من   80% وحصلت 
امتيازات لعالمات تجارية عالمية، سواء في الدول التي تقع فيها 
للسيارات  مثل: كوكاالت  المنطقة،  أو ضمن  الشركات  تلك 
واألغذية  التداول،  سريعة  االستهالكية  والمنتجات  واألزياء، 
والمشروبات والمطاعم. كما حققت نجاحًا ملحوًظا في تلك 

فيما تصدرت القائمة مجموعة »منصور« المصرية، التي 
لديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس ألثرياء العالم 
جنرال  مجموعة  موزعي  أكبر  من  المجموعة  وتعد   .2020
موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا 
الثانية  المرتبة  في  تليها  و»UBER«؛   »SPOTIFY« مثل: 
مجموعة الفطيم التي تملك %100 من شركة الشرق العربي 
عن  فضاًل  لالستثمار،  اإلمارات  بنك  من  و50%  للتأمين، 

استثمارات عدة في وكاالت السيارات والعقارات ومواد البناء.
وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 
36 شركة عائلية، تليها اإلمارات العربية المتحدة بـ21 شركة، 

ومن مصر 3 شركات.

رؤساء من خارج العائلة
وتقول »فوربس« إنه مع بلوغ العديد من إدارات الشركات 
العائلية جيلها الثاني أو الثالث، تغير بعضها مع الوقت من 
خالل اتباع معايير الحوكمة، وبناء هياكل أكثر وضوحًا لإلدارة، 
العائلة في مجالس اإلدارة،  إدارية من خارج  وتعيين خبرات 
حتى إن بعضها عينت رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة. كما 
القطاع  في  االستثمار  نحو  االتجاه  في  الشركات  معظم  بدأ 
التكنولوجي، لمواكبة التغير الذي يشهده االقتصاد العالمي 
شركة   200 بيانات  بتحليل  البحوث  فريق  وقام  عام.  بوجه 
عائلية عربية في المنطقة، واعتمد على المعايير التالية في 
المحلية  المال  أسواق  في  المجموعة  استثمارات  التصنيف: 
وعدد  األعمال،  في  والتنوع  العقارية،  واألصول  والعالمية 
القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ونوع 
وعدد  الراهنة،  األزمة  من  تضررها  ومدى  األعمال،  أنشطة 
الموظفين، والتوزيع الجغرافي للمجموعة، وعدد الدول التي 

تنشط فيها أعمالها، وتاريخ التأسيس.

جائحة »كورونا« تسببت في هبوط حاد 
للقيمة السوقية للشركات في األشهر 

الثالثة األولى من العام الجاري

حقل  تشغيل  »أجوكو«،  للنفط  العربي  الخليج  شركة  أعلنت 
النافورة النفطي التابع لها في »زمن قياسي«.

قرار التشغيل الذي اتخذ السبت تم بناء على توجيهات رئيس 
اهلل  فضل  للنفط،  العربي  الخليج  لشركة  المكلف  اإلدارة  لجنة 
لالستعداد  بالشركة  اإلدارية  والوحدات  اإلدارات  لجميع  احتيتة، 
والتجهيز للبدء في استئناف العمليات اإلنتاجية بعد رفع »القوة 
القاهرة« من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول وميناء 

الحريقة طبرق التابع للشركة.
إلى ذلك، ناقشت شركة »البحر األبيض المتوسط« للخدمات 

اجتماع  خالل  وذلك  سنوات،  ألربع  الختامية  الحسابات  النفطية 
الجمعية العمومية السنوي للشركة، عن العام 2020، الذي عقد 

في مقر المؤسسة الوطنية النفط في طرابلس.
االستفسارات  على  الشركة  مسؤولو  رد  االجتماع،  وخــالل 
الخارجي،  والمراجع  المحاسبة،  ديوان  من  الواردة  والمالحظات 
الختامية  الحسابات  اعتماد  إلى  بحسب بيان للمؤسسة، مشيرة 
وذلك  للشركة،  العمومية  الجمعية  من  األخيرة  األربع  للسنوات 
بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل، 

ومندوبين عن ديوان المحاسبة.

●  موظفون	يتابعون	إصالح	كسر	في	شارع	بعد	انتهاء	حرب	طرابلس	التي	زادت	معاناة	االقتصاد	الليبي

● ناقلة	نفط	تابعة	لشركة	البريقة

3 مخاطر تعرقل انتعاش االقتصاد الليبي

البنك الدولي يطالب بحل سياسي لتنفيذ 
اإلصالحات االقتصادية المطلوبة

 قيود النقد األجنبي وإغالقات النفط 
وراء انهيار الدينار بنسبة 54 %

تعرقل  أخطار  ثالثة  من  الدولي  البنك  حذر 
على  القريب،  المدى  على  الليبي  االقتصاد  انتعاش 
االستقرار  لعودة  السياسي  اليقين  عدم  رأسها 
واحتمال ضعف الطلب عن نفطها، فيما رصد أربعة 
 54 أسباب وراء انهيار قيمة العملة الوطنية بنسبة 

% في ظرف 6 أشهر.
ليبيا  في  االقتصادية  لآلفاق  تشخيص  آخر  وفي 
إلى  يشير  األسبوع،  هذا  الدولي  البنك  عن  الصادر 
وبصورة  السلبي  االتجاه  إلى  المخاطر  ميزان  ميل 
على  تأثيرات  ثالثة  المعتاد، محددًا  أكثر من  عالية 
واالستقرار  السالم  يبدو  فأواًل  الوطني،  االقتصاد 
األجنبية  الدول  أجندات  ضوء  على  المنال  بعيدي 
المتضاربة التي تدعم األطراف الرئيسية المشاركة 
ما من  وهو  والسلطة،  الثروة  أجل  الصراع من  في 

التعافي واالستقرار. شأنه أن يؤخر 
لعدوى  المستمر  االنتشار  أن  التقرير  ورأى 
من  كل  تعطيل  إلى  يقود  أوروبا  في  »كورونا« 
ولم  األساسية.  السلع  على  والطلب  العرض 
على  الطلب  انخفاض  ليبيا  »تعاني  أن  يستبعد 
النفط على نحو يؤدي إلى انخفاض دخلها وتراجعًا 
االستهالكية  والسلع  المعدات  إمدادات  في 
تقديم  يعوق  أن  شأنه  من  الذي  األمر  النهائية، 
إلى  ونبه  الشعب«.  ضائقة  من  ويزيد  الخدمات 
انتشاره  مع  »كورونا«  وباء  احتواء  صعوبة  تزايد 

في ليبيا في ظل التدهور في النظام الصحي.
وعلى صعيد مواٍز، لفت البنك الدولي إلى معاناة 
النعدام  نظرًا  الموازية  السوق  في  الليبية  العملة 
مستوى  على  االستقرار  وعدم  السياسي  اليقين 
الرسمي  السعر  ظل  بقي  إذ  الكلي،  االقتصاد 
في  دوالر   1.37 عند مستوى  الليبي  الدينار  لصرف 
أغسطس 2020 منخفضًا بنسبة 1.1 % مقارنة بما 
السوق  2018، ولكن سعر  كان عليه في أغسطس 

الرسمية. الموازية كثيرًا ما تختلف عن األسعار 
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن استحداث 
الحصول  المبيعات سهل  األجنبي على  النقد  رسوم 
وإعانات  األساسية  الواردات  خصوصًا  النقد،  على 
أسعار  بين  مستمر  تقارب  إلى  أدى  لكنه  األسر، 
للضرائب،  الخاضعة  والرسمية  الموازية  الصرف 
 9.2 من  الموازية  السوق  أسعار  انخفضت  حيث 
دينارات   4 إلى   2017 العام  للدوالر  ليبي  دينار 

.2019 للدوالر الواحد العام 
وخفضت أسعار الرسوم إلى 163 % في أغسطس 
مع  الموازي  الصرف  سعر  في  التقارب  مع   2019

للضرائب. الخاضع  الرسمي  الصرف  سعر 
خلفيات  الدولية  المالية  المؤسسة  وأرجعت 
عوامل هي  أربعة  إلى  الوطنية  العملة  قيمة  انهيار 
صادرات  ونقص  الكلي  االقتصاد  أساسيات  »ضعف 
والقيود  العالمية،  النفط  أسعار  وانخفاض  النفط، 
من  األجنبية  العمالت  مبيعات  على  المفروضة 

الليبي  الدينار  ليفقد  المركزي  ليبيا  مصرف  جانب 
54 % من قيمته في النصف األول من العام 2020 

.»2020 6.17 دينار للدوالر في أغسطس  ليبلغ 
معيشة  تدهور  عوامل  أحد  كان  الواقع  هذا 
الليبيين، ووفق مسح أجراه البنك الدولي بالتعاون 
مع برنامج األغذية العالمي عبر الهواتف المحمولة 
 2020 وأبريل   2019 أكتوبر  بين  الفترة  في 
توفير  مجال  في  األسر  من  كبيرة  شريحة  واجهت 
حتى  الحرمان  من  متعددة  ألوانًا  المعيشية  ظروف 
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الليلة املشرقة
سالم الكبتي

)ولد الهدى فالكائنات ضياء..(

الرحاب  وكل  األزقــة  تتلون   . القناديل  تتوهج 
المجاورة والبعيدة بأطياف النور . يغدو كل شيء 
الذي يتبدد ويتالشى  مبهجا وجميال عبر الظالم 
عيون  وتظل  المشرقة..  الليلة  أمــام  وينهار 

األطفال تضيء.
عيون األطفال هي أيضا قناديل من الفرح تلك 
الليلة . فيها شعاع من الوهج العفوي الذي يلمع 
ويتقد بال انطفاء حتى الصباح . ويرنو الكبار إلى 
وتعلو  البغدادي  يقرؤون  السابقة.  ذكرياتهم 

حكاياتهم القديمة والجديدة.
)هذا قنديل .. وقنديل( يستمر النداء والهتاف 
الليلة  في  الظالم  ينقشع   . السرور  ويتواصل   .

الثانية عشرة ويطل القمر عاليا في سمائه.
هذه ليلة ليست مثل بقية الليالي . هناك ليلة 
القدر . هناك ليالي رمضان . هناك ليالي األعياد 
. هناك العديد من المواسم والليالي . لكن هذه 
البشرية  تاريخ  في  وعظيمة  فاصلة  كانت  الليلة 
 . السبيل  سواء  إلى  والهادي  البشر  منقذ  ولد   .
من   . الساطع  النور  إلى  الظلمات  من  أخرجهم 
ختم   . والتراحم  التسامح  إلى  والتعصب  الجهل 
عبداهلل  بن  محمد   . البشرية  وأنقذ  الرساالت 
عليه السالم النبي والرسول . لم يتعصب لقومه 
للبشرية  كان   . لصحبه   . لعشيرته   . لقبيلته   .
جميعا . كان بشرا رسوال . وجد قومه في ضالالت 
الجاهلية والتخلف . اعتزلهم في الغار وما يعبدون 

يسجدون  كانوا   . بالهداية  لهم  ربــه  ودعــا   .
المترامية  الجزيرة  أنحاء  في  واألوثــان  لألصنام 
يثأرون   . العار  بناتهم خشية  يردمون   . األطراف 
يتحاربون   . يتقاتلون   . لقبائلهم  يتعصبون   .
تقدمت  وإن  المثالب  بكل  ويفتخرون  يغزون   .
الشهامة  مثل  والفضائل  القيم  بعض  عندهم 
بقاع  في  عموما  ظلت  األخــالق  لكن   . والنجدة 
. عندما تسقط األخالق تنهار  الحياة  سفلية من 
حياة البشر وتسقط الحضارات . األخالق الرديئة 
إلى  والفضائل  الرساالت  تنقلها  أن  البد  السيئة 

أخالق أخرى أكثر سموا ورفعة وتحضرا ورقيا.
األمم والجماعات لكي تعيش وتنهض ينبغي 
العالية  واألخالق  والحق  العدل  بينها  يسود  أن 
مستوى  فوق  ويرتقون  البشر  يتكامل  هكذا   .
والفكر  العقل  قمة  إلــى  يصلون   . الحيوانات 
أن  ينبغي  رسالة  للبشر   . والتضحية  والعمل 
 . والحياة  للبشر  قيمة  فال  وإال  الحياة  في  تؤدى 
العظيمة  السماوية  الرساالت  به  قامت  ما  تلك 
. ال مكانة  البشرية  الحياة  التي رفعت من معنى 
واألوثــان  األصــنــام  ولديكتاتورية  للعبودية 
والنيران والنجوم وكل التفاهات . البد أن يكون 
إعمار  أجل  من  غيره  مع  يتكامل  إنسانا  اإلنسان 
الدنيا وعدم قهر الغير وظلمهم . وال فضل ألحد 
على أحد إال بالتقوى . تلك رسالة الحياة وغيرها 

فباطل وسخيف.
تلك  تتوهج  كانت  وقنديل(..  قنديل  )هــذا 
 . االبتهاج  ويسود   . الترابية  األزقة  في  القناديل 
ويعلو القمر في سمائه في الليلة الثانية عشرة . 

فرحا بمولد الرسول الكريم الذي نهض بالرسالة 
وساوى بين البشر وألغى الفوارق والمظالم بينهم 
. والليالي  . كان للبشرية جميعا  . لم يكن ألحد 
القديمة أضحت قديمة . لم تعد تتجدد . وضعت 
الحواجز  أمامها  البشر  من  المقيتة  الفلسفة 
والمحبة  البهجة  قتل  فلسفة   . والحظر  والمنع 
والتراحم . فلسفة تسئ لصاحب الرسالة الهادي 
بالحكمة والعقل إلى سواء السبيل . تسيء إساءة 
أكثر مما يسيء اآلخرون الذين نحملهم عارنا .. 
وحقدنا .. لهم أخطاؤهم وكوارثهم التي أساءت 
واسعا  الطريق  لهم  فتحنا  األصل  في  لكننا   . لنا 
اإلساءات  من  الكثير  تحقيق  إلى  منه  يلجوا  لكي 
يهن  )من   . الكريم  ورسولنا  لعقيدتنا  واإلهانات 
يسهل الهوان عليه(. نحن بدأنا الكوارث وعلينا 
تحمل النتائج . وتغيير فلسفتنا وتحطيم األصنام 
محمد  النبي   . وقلوبنا  عقولنا  في  التي  واألوثان 
من  وأعظم   . اإلســاءات  من  أكبر  السالم  عليه 
يشعل  فمن   . المخزية  وفتاواهم  البشر  فلسفة 

القناديل من جديد؟
حطمت  لقد   . اهلل  يــارســول  سيدي  ــا  وي  ..
ما  الجديدة  الحقب  في  لكنها  واألوثان  األصنام 
والتخلف  الجهل  أصنام   . حياتنا  في  تعيش  زالت 
تقدسها  أمتك  تــزال  وال   . والقهر  والتعصب 
وتعبدها من دون اهلل وتجثو على ركبتيها تحت 

الظالم.
ويا سيدي يارسول اهلل .. في ليلة مولدك التي 

لم تعد مبهجة .. عليك صالة اهلل وسالمه.

هذه ليلة ليست مثل 
بقية الليالي . هناك 

ليلة القدر . هناك 
ليالي رمضان . هناك 
ليالي األعياد . هناك 

العديد من املواسم 
والليالي . لكن هذه 
الليلة كانت فاصلة 
وعظيمة في تاريخ 
البشرية . ولد منقذ 
البشر والهادي إلى 

سواء السبيل .

شطيرة سمك التونة 
بالهريسة الحارة

كانت الساعة تقترب من الثامنة مساًء عندما دخلت إلى األسواق القريبة من بيتي، كان 
الزحام شديدًا، الكل يريد أن يلحق ويتسوق قبل اإلقفال.

خبزًا صغيرًا  تبيع  األسواق  أن هذه  في  يكمن  المتأخرة  الساعة  في هذه  ذهابي  سبب 
مناسبًا إلعداد شطيرة سمك التونة بالهريسة الليبية الحارة.

ثم عرجت  أخذت ثالث خبزات صغيرة،  الخبز٬  رف  نحو  فورًا  اتجهت  األسواق  في داخل 
الليبية.  الهريسة  إلعداد  أحمر  فلفل  عن  باحثًا  والفاكهة،  الخضراوات  بيع  زاوية  على 
وجدت سلسلة من الفلفل الصغير بألوان متمايزة: األحمر واألصفر واألخضر، كتب عليها 
صغير  كيس  على  عثرت  حتى  أفتش  بدأت  حرارته.  درجة  إلى  اإلشارة  دون  من  «فلفل» 
فقررت  الفلفل،  نوع  حول  داخلي  في  شك  ثمة  جدًا،  حار  بمعنى  »كافتيرو«  عليه  مكتوب 
ساعة  قبل  األشياء  بترتيب  مشغولة  كانت  األسواق،  في  العاملة  الفتاة  من  االستفهام 
اإلغالق، ومن الواضح أن ليس لديها متسع من الوقت للحديث أو الرد على أي سؤال في 

هذا الوقت العصيب، سألتها بكل برودة أعصاب:
- هل هذا الفلفل حار جدًا؟

أجابتني بنظرة غريبة، مع ابتسامة خفيفة:
- ربما، الكيس مكتوب عليه إنه حار سيدي.

- لكني لست متأكدًا من شدة حرارته، أريد أن أصنع من هذا الفلفل هريسة ليبية.
الحارة،  الشطة  من  أنواع  الخلفي  الصف  في  هناك  لكن  الهريسة،  هي  ما  أعرف  ال   -

يمكنك تجربتها.
الثوم  مع  الفلفل  هذا  أخلط  أن  أريد  تناسبني،  وال  قبل  من  جربتها  الشطة  تلك   -
مرة  تتركيها  لن  التونة  سمك  شطيرة  مع  تجربيها  لو  الهريسة٬  منه  وأصنع  والكمون، 

أخرى.
وسط دهشتها واصلت الحديث٬ قائاًل:

إنهم  العلواني«  أو  البرقاوي،  أو  ــوذراع،  »ب اسمه  بشخص  ما  يومًا  سمعتي  هل   -
يصنعون أشهى شطيرة سمك التونة بالهريسة في مدينتي، بنغازي.

- آسف سيدي٬ أنا اآلن مشغولة وعليّ أن أنهي عملي بسرعة وأغادر المكان. بصراحة 
ال أعرف هؤالء األشخاص الذين ذكرتهم.

هذه  وإعداد  البيت،  إلى  والذهاب  هنا،  من  للخروج  أمري  من  عجلة  على  كذلك  أنا   -
الخلطة العجيبة، لوحدي، حتى ال اضطر للمبيت الليلة من دون عشاء.

واصلت الحديث من دون توقف٬ غير مكترث النشغالها في ترتيب البضاعة٬ وأضفت:
- هل تعرفين أن هذه المادة التي سوف أعدها الليلة، عندما يتم إضافتها إلى شريحة 

التونة مصحوبة بزجاجة مشروب »كوكا كوال« ستكون لذيذة للغاية؟
النهاية  حتى  اإلصغاء  من  مفر  »ال  نفسها  في  وقالت  لألمر،  استسلمت  أنها  يبدو 
المكلفة  العمل  نهاية  حتى  الوقت سريعًا  يمضي  الطريقة  وبهذه  الرجل«،  هذا  لحكايات 

به٬ أجابت:
أن  يمكنني  ال  لكن  شهية،  ووجبة  سعيدة  ليلة  لك  وأتمنى  موقفك،  أقدر  سيدي:   -
من  للخروج  ينتظرك  طوياًل  طابورًا  هناك  أن  أذكرك  أن  وأود  ذلك،  من  أكثر  أساعدك 
المشوقة  ولحكاياتك  لك  صاغية  آذاني  ستكون  مقبلة  مرة  وفي  به،  اللحاق  هنا٬عليك 

وطعامك العجيب.. طبت مساء.
- آنستي المحترمة أعذريني على اإلطالة٬ أشكرك على سعة صدرك وصبرك.

كمية  يحوي  الذي  الصغير  الكيس  يدي  وفي  المكان  وغادرت  عملها،  تتابع  تركتها 
سمك  شطيرة  عن  للحديث  الوقت  من  متسع  لدي  زال  وما  الحار،  الفلفل  من  بسيطة 

التونة بالهريسة الليبية الحارة.. مع عاملة األسواق اللطيفة.

عبد السالم الزغيبي
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التصفيق لجو بايدن يزعج الكثير من األميركيين..!
لدى  قومي  بطل  هو  بل  فقط،  الجمهوري  للحزب  وممثال  رئيسًا  ترامب  دونالد  يبدو  ال 
فقد  األميركي،  الشارع  من  قويًا  دعما  يلقى  زال  ما  أنه  كما  أميركا،  في  متنفذة  فئات 
شعاره  ويمثل  كبير،  شعبي  وبدعم  شعبوية  بطريقة  الرئاسة  كرسي  إلى  ترامب  وصل 
الوسطى  الطبقة  أميركيي  من  العديد  ومطلب  طموح  مجددًا«  عظيمة  أميركا  »جعل 
ولم  لساستها،  بالنسبة  أواًل  أميركا  تكون  أن  يودون  الذين  األميركيين  والبيض  عمومًا 
قادتها  أهم  من  هو  بل  البعض،  يصوره  كما  أميركا  في  القيادة  على  طارئا  ترامب  يكن 
المليار  ونصف  مليارات  ثالثة  من  أكثر  ثروته  وتبلغ  عمره،  طوال  الفاعلين  االقتصاديين 

دوالر أميركي..!
والمصريين  واإليرانيين  ــراك  واألت ــروس  وال اإليطاليين  شأن  شأنهم  األميركيون، 
في  يسهم  بشكل  الداخلية،  بشؤونهم  ورئيسهم  حكومتهم  تهتم  أن  يريدون  والليبيين، 
سئم  فقد  والبطالة،  الفقر  ومشاكل  أزماتها  ضغوط  وينهي  الدولة  اقتصاد  وتطوير  بناء 
أميركا  كاهل  على  الملقاة  المهمة  هذه  وتبعات  نفقات  وتحمل  العالم  قيادة  األميركيون 
العيش  اعتادت  ودويالت  دول  مع  وهمية  تحالفات  عناء  تحمل  من  كثيرًا  وسئموا  فقط، 
أبناء  بنادق  وتحت  األميركية  القوة  بفضل  واالستقرار  باألمن  ونعمت  أميركا  مظلة  تحت 
أميركيون  وصحفيون  جامعيون  وأساتذة  وفالسفة  ومفكرون  رأي  قادة  فهنالك  أميركا، 
وااللتفات  الخارج،  في  وتدميرها  الوحوش  البحث عن  لوقف  وقادتها  أميركا  يدعون ساسة 
سياسات  أن  ويؤكدون  األميركيين،  حياة  مشاكل  ومعالجة  األميركية  الواليات  لداخل 

مطاردة وحوش العالم وتدميرها ستضعف أميركا وتحملها على تدمير قوتها بذاتها.
في  والضعيفة  القوية  دولــه  قــادة  وينام  اليوناني  الفكر  تــراث  على  يعيش  العالم 
مليوني  أفرادها  عدد  البالغ  أميركا  فجيوش  األميركية،  الحماية  بفضل  هانئين  مخادعهم 
ليس  األرض  تجوب  طائرات  حاملة  عشرة  وإحدى  السبعة  وأساطيلها  جندي  ألف  و141 
والصغار، وكذلك  الكبار  أميركا  لحماية مصالح حلفاء  األميركية فقط، بل  المصالح  لحماية 
ووجودها  أوروبا  هيبة  يرعون  ظلوا  فاألميركيون  األبيض،  البيت  موائد  على  المتطفلين 
بكنغهام  قصر  النازيين  أقدام  لوطئت  أميركا  أبناء  فلوال  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ 
وسلبت تاج الملك جورج السادس من على رأسه، ولوال قرار الرئيس هاري ترومان الستمر 

اليابانيون في الحرب وزادوا تكاليفها البشرية والمادية وغيروا مسارها..!
حمل  يتمنون  العالم  دول  كل  ومواطنو  السخط،  بعين  ألميركا  تنظر  العالم  شعوب 
أميركيون تجنسًا، رغم شيطنتهم  العلم األميركي وهم  لتحية  الجنسية األميركية والوقوف 
ألميركا ورغم فتات األحاديث التي يلوكونها عن االستعمار والهيمنة والعنجهية األميركية، 

فالعالم بأسره دواًل وأفرادا يحيون حالة شيزوفرينيا رهيبة ومريبة حيال أميركا..!
هي  وعلمائها،  أميركا  رؤساء  بصور  المزين  الــدوالر  هي  ونشتهي  نحب  التي  أميركا 
والشيفروليه  والجيب  الفورد  سيارات  وهي  والهونيويل،  واللوكهيد  والسيسنا  البوينغ 
والماكنتوش  اآلبل  وهي  والتويتر،  بوك  والفيس  الجوجل  وهي  سي،  أم  والجي  والدودج 
توين  ومارك  هيمنجواي  آرنست  وكذلك  وكنتاكي،  ماكدونالدز  وأميركا  ومايكروسوفت، 
كوين  أنطونيو  هوليوود  أميركا  وأيضَا  ديورانت،  وويل  أونيل  ويوجين  بو  آالن  وإدغار 
جاكسون  وصامويل  غيبسون  وميل  سميث  وويل  كابريو  دي  وليوناردو  كيج  ونيكوالس 
أيضا ماريلين مونرو وأنجلينا  وبروس ويليس وجورج كلوني وتوم كروز وبراد بيت، وهي 
وسكارليت  كيدمان  ونيكول  آنيستون  وجينيفر  بولوك  وساندرا  روبرتس  وجوليا  جولي 
وإمينيم  بروكس  وغــارث  ومادونا  كاري  وماريا  جاكسون  مايكل  وكذلك  جوهانسون، 
وبيونسيه وليدي غاغا وبريتني سبيرز، وهي كرتون والت ديزني توم وجيري ودونالد دك 

وميكي ماوس وباباي وعائلة سمبسون وتوم سوير.
الخير  نحب  فلسنا  لبلدهم،  رئيسًا  يشاؤون  من  يختاروا  أن  األميركيين  حق  من  أن  أرى 
فحضارتهم  معنى،  أي  األميركي  الشعب  على  وشفقتنا  لتعاطفنا  وليس  حقيقة،  ألميركا 
الحالية ووعيهم وثقافتهم ومستواهم المدني والمعيشي أفضل وأرقى وأحدث مما لدينا، 
الساسة  أشباه  من  لدينا  مما  ودراية  وقدرة  حنكة  أشد  وساستهم  ومنظروهم  ومفكروهم 
األميركية،  والبرامج  الصحف  يقتاتون على  الذين  الكالمولوجيين  المفكرين وفئات  وأشباه 
منابر  على  ويصيحون  يقنع،  ال  بما  إلقناعنا  رؤوسنا  على  وسكبها  مادتها  تدوير  ويعيدون 
وأوقاتنا  أفكارنا  ليشغلوا  ألطفالها،  ألعاب  وصناعة  جوعها  سد  عن  العاجزة  دويالتنا  إعالم 

بقضايا ال ناقة لنا فيها وال بعير.
وفطحلتنا  وقدراتنا  أذهاننا  ونعمل  طائعين،  أدمناه  الذي  تأمركنا  عن  نقلع  أن  األجدر.. 
شؤوننا  في  وكالمولوجيتنا  وأوقاتنا  إمكاناتنا  ونستثمر  قضايانا  ونعالج  حياتنا،  أمور  في 

وليس في شؤون سوانا، فوصول بايدن أو بقاء ترامب لن يغير من حياتنا البائسة شيئًا..!

أميركا التي نحب..!
عبدالواحد حركات

أوهام رواندية
د. الهادي بوحمرة

األنظار  تتجه  اإلنسانية،  مآسي  في  البحث  عند 
جريمة  وقعت  ففيها  روندا،  منها  دول،  عدة  إلى 
تكونت  والتي  الجماعية،  اإلبادة  جرائم  أكبر  من 
الكارثة  أشدها  كان  الجرائم،  من  سلسلة  من 
االنتهاكات  توالت  فقد  1994م.  سنة  الكبرى 
الجسيمة بعد سقوط الملكية، وكان من نتائجها 
لنفس  ينتمون  الذين  البشر  من  اآلالف  ذبــح 
وهمية،  مواطنة  الفاعلين  مع  وتجمعهم  البلد، 
تتدرج في داخلها وفق تراتبية عرقية مدونة في 
بطاقات الهوية، وهمُ المواطنة كان يمنحهم أمنا 
واستقرارا وهميا، يضمنه نظامٌ ملكيٌ قائمٌ على 
أغلبية  مقابل  التوتسو،  أقلية  من  نبيلة  عائالت 
يحسبه من  نظام  الهوتو.  أغلبية  مضطهدة من 
تولي  في  الحظوة  لهم  ومن  الحكم،  سدة  في 
رشيدا،  نظاما  ــة  واإلداريـ السياسية  المناصب 
االستقرار  فكان  ظالما،  نظاما  اآلخــرون  ويعتبره 
وكان  والمهانة،  واالستبداد  القمع  مقابل  واألمن 
على الضغائن واألحقاد أن تتراكم وتنتظر سقوط 
األقلية  مواجهة  في  تنفجر  كي  الملكي؛  الحكم 
الحاكمة تحت ظالل الملك، وسقط النظام وتحول 
وأصبح  جالد،  إلى  والضحية  ضحية،  إلى  الجالد 
التوتسو ونبالؤهم مهجرين في بالد الجوار.. ظن 
سيطروا  وأنهم  لهم،  استوت  البالد  أن  الهوتو 
باألمس  صفوة  كانوا  من  وأن  مقاليدها،  على 
أقلية  حكم  وأن  قوة،  وال  لهم  حول  ال  اليوم  هم 
التوتسو انتهى لغير رجعة، ولن تقوم لهم قائمة. 
وتحولوا  الموازين،  قلب  من  الهوتو  تمكن  فقد 
إلى قوة من بعد ضعف، وكانوا على يقين من أن 
األقلية المشردة لن تستطيع أن تنال منهم بعد 
اليوم وهم األغلبية، إال أن ذلك كان مجرد وهم، 
المواطن وطنه، سواء  ينسى  أن  باإلمكان  فليس 
يرضى  أن  له  وليس  محكوما،  أو  حاكما  فيه  كان 
التوتسو  أقام  طويل.  ألمد  عنه  بعيدا  بالعيش 
أحسنوا  الرواندية.  الوطنية  الجبهة  المنفى  في 
تدريب جيشهم، وتنظيم صفوفهم، ودخلوا البالد 
طال  1990م...  العام  السالح  بقوة  جديد  من 
زمن القتال والقتل والدمار دون غالب أو مغلوب، 
والمتمردين  والمحكومين  الحكام  حياة  وتحولت 
إلى جحيم... تبين بعد حيٍن للطرفين أنه ال مفر 
القتال ومن فتح طريق للسالم... ذهب  من وقف 
ووقعوا  بتنزانيا،  أروشــا  إلى  والمعارض  الحاكم 
وأنها  دائم،  سالم  اتفاقية  أنها  توهموا  اتفاقية 
رعاية  أن  وتوهموا  األهلية،  الحرب  ستنهي 
بإنفاذها،  كفيل  لها  وفرنسا  المتحدة  الواليات 
بها  دخلت  اتفاقية  يعارضها.  من  دابر  وبقطع 
الوطنية،  الجمعية  في  الرواندية  الوطنية  الجبهة 
منه،   40% نسبة  وشكلت  الجيش،  إلى  وانضمت 
وتقاسمت المناصب القيادية فيه، إال أن االتفاقية 
ولم  القلوب،  سكن  الــذي  للحقد  حدا  تضع  لم 
ولم  لالنتقال،  جسرا  تبِن  ولم  الماضي،  تحاكم 
في  فتنة  من  األلسن  على  ينبسط  ما  مع  تقطع 
اإلعالم، إذ انطلق المتطرفون الهوتو عبر وسائله 
بالخونة..  والموقعين  بالخيانة  االتفاق  لوصف 
بأن  االعتقاد  الهوتو  عامة  أذهــان  في  زرعــوا 
العودة  وإلى  لالنتقام،  الفرصة  يتحينون  التوتسو 
اتفاق  في  دخولهم  وما  جديد،  من  الستعبادهم 
الحكم،  إلى  العودة  إال خطوة من خطوات  معهم 
وأنهم لن يقبلوا بأن يعيشوا على قدم المساواة 

معهم.
رئيس  طائرة  سقوط  واقعة  ذلك  بعد  جاءت 
الحكومة في السادس من أبريل 1994م، وكانت 
الفرصة المناسبة لبيان سوء نية التوتسو، وإلغاء 
اتفاقية السالم معهم، والعودة إلى الحرب وإثبات 
إلى  والتخلص  تصفيتهم  بوجوب  القول  رجاحة 

تاريخية  لحظة  أنها  الهوتو  توهم  منهم...  األبد 
ملكية  ــدا  رون ولتملك  التوتسو،  من  للتخلص 
لمن  خُيل  التوتسو...  مع  مشاركة  دون  أبدية، 
يمسكون مقاليد األمور بينهم أنهم قادرون على 
سهل  التوتسو  من  هو  من  فتمييز  العدو،  إبادة 
وبطاقات  بعضهم،  يعرفون  إنهم  إذ  للغاية، 
أيام  البلجيكية  الحكومة  وضعتها  التي  الهوية 
وفقا  مصنفون؛  فهم  ذلــك،  تسهل  االستعمار 
التفتيش،  نقاط  نشروا  التنفيذ،  ــدؤوا  ب لها. 
إلى  الهوتو  تحول شعب  منهم،  المدنيين  جندوا 
ميليشيات للبحث وقتل من وصفوهم بالصراصير 
عصابات  تسمية  كانت  والدولة...  الوطن  وأعداء 
فقد  خدعة،  مجرد  األمن  وبرجال  بالجيش  القتل 
شرطة،  أو  جيشا  يسمى  كان  ما  حقيقة  ظهرت 
وحــرق  القتل  عمليات  يدير  منهما  كــل  ــدأ  وب
الحرس  تحول  النساء...  واغتصاب  الممتلكات 
إلى  المناسب  الوقت  في  النخبة  وفرق  الرئاسي 
مشرفين  وإلى  الجماعية،  ــادة  اإلب لعملية  قادة 
غيرت  العاصمة،  فــي  التوتسي  تصفية  على 
تدير  وأصبحت  جلدها،  المدنية  الدولة  سلطات 
الخدمات...  إدارة  بدل  العرقي  التطهير  عملية 
كان على رأسهم رئيس إقليم )كيغالي فيل( الذي 
على  فمن مشرف  المذابح،  في  رئيسيا  دورا  لعب 
الميليشيات.  أداء  على  مشرف  إلى  اإلقليم  إدارة 
الدولة  بدل  ــاف  األري في  المحليون  القادة  نزع 
مدنهم  في  الحرب  أمراء  لباس  وارتدوا  المدنية، 
هذا  لمثل  جاهزين  كانوا  فقد  وأريافهم،  وقراهم 
السالم..  اتفاق  في  يوما  يثقوا  لم  ألنهم  اليوم؛ 
خالل  الهوتو  والمدنيين  العسكريين  تحالف  قتل 
التوتسو،  من  ألف   800 من  يقارب  ما  يوم  مئة 
أصبحت  لالغتصاب...  النساء  مئات  وتعرضت 
المسألة مسألة حياة أو موت للمجني عليه، فالنية 
إلى  بالتفرد به  بالتفرد بالحكم لحين، بل  ليست 
بُنيت  الهوتو  خطة  أن  الواضح  من  كان  األبد... 
الوجود...  من  ونزعه  الخصم  إبــادة  وهــِم  على 
مجرد  كان  المتحدة  األمم  دور  أن  بوضوح  تبين 
وهم، وأن ما يقال عن مهمة قوات حفظ السالم 
التفاق  الراعية  الدول  قدرة  وأن  وهم،  مجرد  كان 
وفي  ــم...  وه مجرد  كانت  حمايته  على  السالم 
من  أمــام  كان  ما  ــام،  أوه من  ظهر  ما  مواجهة 
وإعداد  صفوفهم،  تنظيم  إال  التوتسو  من  تبقى 
العدة للدفاع تحت مسمى الجبهة الوطنية، وهو 
دفاع سرعان ما تحول إلى هجوم، إذ تمكنوا من 
أكثرية  وتحولت  الحكومة،  وهزيمة  البالد  دخول 
من  واعتلى  مستضعفين،  مهجرين  إلى  الهوتو 
في  الحكم  ســدة  بالصراصير  يوصفون  كانوا 
اتضح  الجماعية  اإلبادة  خالل  جديد...  من  البالد 
محبة  الكنيسة من  له  تدعو  ما  وهم  للروانديين 
وسلم ووئام، فقد ساهمت الكنسية في الجريمة، 
وحب  للكراهية  والراهبات  القساوسة  واستسلم 
دور  ولعبوا  العنصري،  التمييز  ونزعة  االنتقام 
الشريك فيها، وهو الدور الذي دفع البابا لالعتذار 
20/مارس  بتاريخ  الحالي  رواندا  رئيس  أمام  عنه 
الغفران  طالبا  للرب  فيه  تضرع  ببيان  2017م   /
إليها،  والمنتمين  الكنيسة  وأخطاء  خطايا  عن 
والذين خانوا رسالتهم اإلنجيلية، وتفوق في هذا 
المخاض المسجد على الكنيسة، وكان مالذا آمنا 
للداخلين إليه؛ أيا كان عرقهم ودينهم. كما تبين 
للتوتسو وهم ما كان يقرع أسماعهم من شعارات 
بالحرية  وتنادي  اإلنسان،  حقوق  تمجد  فرنسية 
واإلخاء واإلنصاف. فمع أن لفرنسا قوات في البالد؛ 
البشر  ذبح  أمام  األيــدي  مكتوفة  وقفت  أنها  إال 
باتجاه  يدفع  ذلك  بعد  ظهر  ما  إن  بل  كالخراف، 
الجريمة.  في  الفرنسية  القوات  بمساهمة  القول 

الدولية،  العدالة  وهــن  أيضا-  للناس-  تجلى 
إال  تقدم  ال  برواندا  الخاصة  الجنائية  فالمحكمة 
عدالة بطيئة انتقائية، وال تالحق إال المهزومين، 
في  لمتهمين  مهمة  ملفات  فتح  في  وتماطل 
الفاعلين  مع  عالقات  لهم  وممن  الحكم،  سدة 
المتهمين  إن  حيث  اليوم،  الدولي  المجتمع  في 
السلطة  في  هم  فمن  الفريقين،  بين  يتوزعون 
الفارين  عن  جسامة  تقل  ال  جرائم  لهم  تنسب 

خارج البالد.
ونهجت  الفوضى،  من  البالد  خرجت  اليوم 
اقتصادية  تــطــورات  وحققت  االســتــقــرار،  نهج 
قــدرات  واستغلت  الفساد،  وكافحت  سريعة، 
والتعدين،  والسياحة  الزراعة  مجاالت  في  البالد 
وبتحويل  االستثمار،  ــراءات  إج بتبسيط  وقامت 
المقابل  أنها في  إال  تكنولوجي.  إلى مركز  رواندا 
المصالحة  أوهــام  وهي  أخــرى،  أوهــام  في  دخلت 
وحقوق  والقانون  المؤسسات  ــة  ودول الوطنية 
السلطة...  على  السلمي  ــداول  ــت وال اإلنــســان 
أن  إال  قانوني،  غير  اليوم  العرقية  عن  فالحديث 
مصالحة  حدوث  وقبل  القانون،  بقوة  جاء  ذلك 
وطنية حقيقية تفحص الماضي، وتحفظ الذاكرة 
السلمي  التعايش  تجدر  إلى  وتــؤدي  الوطنية، 
الماضي  في  كان  فما  المواطنين،  مختلف  بين 
يمكن أن يعود مستقبال، وعلى نحو أكثر تطرفا، 
يمكن  فالسلطة  بدونه.  أو  األجنبي  مع  وبتعاون 
واالستقرار،  األمن  وتحفظ  االضطراب  توقف  أن 
وأخــرى،  لحظة  بين  تــزول  أو  تضعف  قد  لكنها 
من  النفوس  في  ما  أمام  بعدها  الطريق  ويُفتح 
إلى  البالد  تدفع  التي  السلطة  أن  كما  تراكمات، 
من  اليوم  هي  االقتصادي  االزدهـــار  من  مزيد 
الصحافة،  المعارضين، وتحجم دور  تهجر، وتقتل 
وتنتهك حقوق اإلنسان والمواطن؛ حسب تقارير 
رايس  هيومن  منظمة  منها  حقوقية،  منظمات 
رواندا  أن  ومع  الدولية.  العفو  ومنظمة  ووتش، 
اليوم يحكمها دستور، إال أنه دستور على مقاس 
قوة  رأس  على  البالد  دخــل  أن  فبعد  الزعيم، 
عين  الجماعية،  اإلبــادة  لوقف  1994م  متمردة 
)بول كاغامي( نائبا للرئيس، وسيطر على مفاصل 
عام  رئيسا  أصبح  ثم  الدولة،  في  واألمن  الجيش 
وأعيد  2003م،  سنة  باالنتخابات  وفاز  2000م، 
أن  المفترض  من  وكــان   ،2010 سنة  انتخابه 
تنتهي واليته دستوريا سنة 2017، إال أن الدستور 
في  انتخابه  فأعيد  حكمه،  إلطالة  تعديله؛  تم 
2017م، وبموجب النص الدستوري النافذ اليوم، 
2034م.  سنة  إلى  بالرئاسة  االحتفاظ  له  يمكن 
آخر  الرئيس  وصــف  بالفوز،  يقينه  شــدة  ومــن 
اليوم  إداري..  إجراء  مجرد  بأنها  رئاسية  انتخابات 
رواندا  في  التغيير  ومحدث  السالم  محقق  تحول 
قمع  في  وأســرف  بالسلطة،  تفرد  ديكتاتور  إلى 
معارضيه، وفتح أبوابا النتهاكات حقوق اإلنسان. 
ولهذا، يرى المراقبون أن رواندا اليوم أمام خطر 
الدخول في دوامة العنف من جديد، وتحول البناء 
نظام  وال  الرماد،  تحت  زالت  ما  فالنار  ركام،  إلى 
االزدهار  ودوام  واالستقرار  العدالة  يضمن  متينا 
يتفرد  فرد  هو  وإنما  والحريات،  الحقوق  ويعزز 
بحماية البالد والعباد، وال انتقال سلميا للسلطة، 
حقيقية،  معارضة  وال  سياسية،  مشاركة  وال 
واتهامات  االنتخابات،  سالمة  حــول  وشكوك 
بتنظيم الحكومة لالغتياالت. وربما يمكن اختصار 
بأنه  يوصف  اليوم  رواندا  في  السالم  بأن  القول 
بالمستبد  يوصف  الرئيس  وبأن  قمعي،  سالمٌ 
البالد بيد  القادر الوحيد على حكم  العادل، وبأنه 
الحال يقول إن من بعده  من حديد، وكأن لسان 

قد يأتي الطوفان.

اليوم خرجت البالد 
من الفوضى، ونهجت 

نهج االستقرار، 
وحققت تطورات 

اقتصادية سريعة، 
وكافحت الفساد، 
واستغلت قدرات 
البالد في مجاالت 
الزراعة والسياحة 

والتعدين، وقامت 
بتبسيط إجراءات 

االستثمار
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أيديولوجيا أحمر الشفاه!

حروب السالم الليبية النكهة!

هذا  أخذ  اإلنساني،  النوع  ظهور  إلى  الطبيعي  التطور  مخاضات  أدت  أن  منذ 
في  له.  وقهرها  عليه  الطبيعة  سيطرة  من  التحرر  إلى  يسعى  المستجد  النوع 
الحيوانية،  المملكة  أعضاء  الناحية، عن زمالئه  لم يكن يختلف، في هذه  البداية 
من حيث البحث عن المأوى والمأكل ومصادر الطعام. إال أنه تطور بعد ذلك من 
النبات، أي اكتشاف  النفع واستئناس  الحيوانات ذات  النار وتدجين  خالل اكتشاف 

الزراعة.
وحين أحرز قدرا واضحا من التحرر وكون المجتمعات وضع نفسه تحت سيطرة 
الفرد  محاولة  الجماعية. فصارت  والقيم  والتقاليد  األعراف  قيود  أخرى، هي  قيود 
إلى  مدعاة  وتقاليدها  وأعرافها  ومعتقداتها  القبيلة(   =( الجماعة  قيم  عن  الخروج 

نبذه وطرده ورفع حصانة الجماعة عنه.
يكن  لم  المرة  هذه  أنه  إال  التحرر.  باتجاه  الجدي  السعي  من  نوع  نشأ  وبذا 

جماعيا، وإنما صار فرديا، وأصبحت له أثمانه الباهظة وتبعاته الفادحة.
أنه قد وضع نفسه تحت  يجد  التحرري  تقدما في مسعاه  أحرز  فاإلنسان، كلما 
والضيوف،  الغرباء  ومع  الكبار  مع  التعامل  قواعد  فهناك  جديدة.  قيود  كوابح 
إلى  الذي يخرج عنها  الفرد  يتعرض  التي  بـ»اإلتيكيت«،  ما يسمى  قواعد  وهناك 

السخرية والنبذ.
إال  مسيطر،  مظهري  تقليد  على  تمردا  تعتبر  أساسها،  في  الموضة،  أن  ورغم 
أن كل موضة مستحدثة تنشئ قيودا طغيانية جديدة. فالموضة تمثل دكتاتورا 

استبداديا.
حسب  لباسا  يلبس  ال  أو  معين،  نمط  على  شعره  يحلق  ال  الــذي  فالشاب 
الشبابية  المجموعة  قبل  منه، من  يهزأ  األقل  على  أو  ينبذ،  المسيطرة،  التقليعة 
النساء تمارس الموضة استبدادا أنكى، خاصة  إلى  التي يتعامل معها. وبالنسبة 
األوربية، مصدر  المجتمعات  الموضة. ففي  لم تنشأ داخلها  التي  المجتمعات  في 
أنني  أذكر  اتباعها.  عدم  أو  الموضة  اتباع  في  الحرية  من  نوع  هناك  الموضات، 
قرأت منذ سنوات بعيدة استطالعا في إحدى المجالت العربية عن هذا الموضوع، 
وإنه  الموضة،  قيود  من  بالتحرر  تشعر  لم  إنها  قالت  لبنانية  امرأة  أن  وأذكر 

يمكنها ارتداء ما ترغب في ارتدائه إال عندما ذهبت إلى فرنسا.
مؤخرا عثرت على مثل شعبي من أميركا الالتينية يعبر عن هذه الفكرة تعبيرا 

بليغا. يقول المثل:
»الموضة أكثر تسلطا من أي طاغية«.

عندما قرر صديقي أن يسافر إلى اليابان بحثًا عن الحرير من أجل صنعته، وعندما اقترح أن أسافر معه 
وتطلعاتي.  يتفق  مجال  عن  أبحث  وأخذت  فتركتها  الوظيفة،  في  نفسي  أجد  ولم  تخرجت،  قد  كنت 
انطلقنا مأخوذين بخطوط الطيران السنغافوري، الذي أعلن في النصف األول من السبعينات أنها أفضل 
شركات الطيران في العالم. وكان مما قدمته لنا مضيفة الطيران أصابع محمرة من »لحم« لذيذ للغاية 
جعلني أطلب منه صحنًا ثانيًا، واعتقدت أنه لحم طير، فجاءت لنا بصحنين، وبعدما أبديت لها إعجابي 

ومتعتي بمذاقه، سألتها عنه، فقالت: »إنه نوع مميز من الثعابين«، فترك رفيقي صحنه في الحال!
كانت الرحلة تشمل عواصم آسيوية عديدة في الذهاب والعودة، جعلنا الذهاب ال يتعدى المطارات 
أما العودة فقد انتقينا لها عواصم عديدة اشتهرت بالحياة الصاخبة، وإن كان صخب آسيا متنوعًا درجة 
الدهشة. وصلنا طوكيو منهكين، وعندما صحوت من بعد ظهر اليوم التالي، وفي طريقي نحو الحمام، 
وجدت صحيفة أخبار باللغة اليابانية، وكان بصفحتها األولى صورة للملك فيصل، وأيضًا محمد علي 
كالي مسجى على أرض حلبة المالكمة. قلت لرفيقي يبدو أن الملك فيصل توفاه اهلل وأن محمد علي 
وفاة  العم »غوغل«، وسألته عن  إلى  اآلن  بالفعل! وعدت  ما حدث  بالقاضية. وكان هذا  كالي سقط 

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، فوجدت أنه اغتيل يوم 1975/3/25.
نشاطهم  قمة  في  األعمال  رجال  كان  السنة  تلك  فحتى  ليبيا،  في  الحال  مع  تمامًا  توافق  التاريخ 
حقق  مثلما  تمامًا  ثروات  حققوا  قد  كانوا  سبتمبر  ثورة  أعمال  رجال  وخصوصًا  فتجارها،  ونجاحاتهم، 
تجارها المتمرسون من مشاريع إنمائية وفرًا مجزيًا، وكانت األمور والحركة التجارية والصناعية مزدهرة 
الجماهيرية سنة 1977، والزحف على المصانع  بدرجة كبيرة، ولكنها توقفت تمامًا بعد قيام سلطة 
الحال  يعد  ولم  بالمعارضين،  األعمال  ورجال  التجار  ولحق  التململ  وبدأ  البقالة!  ومحالت  والشركات، 

مثلما كان قبل هذا التاريخ.
كلها  كاملة!  سفينة  بهوه  ففي  حياتي،  في  مثله  أرَ  لم  الذي  الفخم  بالفندق  قضيناه  اليوم  ذلك 
مطاعم لكل أطباق العالم وحانات وصالونات. أما مفتاح الغرفة ال يرجع لالستقبال، إال وقت المغادرة، 
ألن رقم حجرتنا كان في خانة األلف الثاني! قضينا اليوم بطوله في الفنادق، وفي المساء عرفنا أن هناك 
مكانًا شبابيًا صاخبًا - كنا حينها شبابًا- فلقد أفادنا موظف االستقبال عندما سألناه أين نقضي مساءنا 
؟ فخيرنا ما بين مشاهدة مصارعة السومو، حيث نشاهد »كتلتي« لحم وشحم، تزن كل منهما نح 200 
كيلوغرام تلتحمان في صراع عجيب، أو نتجول في مركز »ياسو« التجاري أو نحجز مقعدين في مسرح 
الفخم، فقاطعناه: »Dance & Girls« فصاح: »أوووه..»هاراجوكو« فأجبناه: »أيوووه..«  »كابوكيزا« 
وكانت »الهرجة« هي أفضل ما يوصف به ذلك الشارع الطويل الصاخب. ال أحد فيه سوى شباب وصراخ 

ورقص على موسيقى بمختلف أنغامها وصخبها.
ولكن هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني في العالم، التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة، 
التي تنتشر فيها أعداد كبيرة من األوركسترا والمسارح والمتاحف والمكتبات لم نرَ منها شيئًا سوى 

أسواقها وفتيات »الجيشا« بأثوابهن التقليدية، وكأنهن دميات ملونة.
لقد وصلنا طوكيو منهكين، وظللنا تائهين، وخرجنا منها من دون أن نرى شيئًا، فلقد ذهبنا إلى 
غرفة التجارة اليابانية وسألناهم عن الحرير، فأخبرونا صراحة انهم يستوردونه من تايالند، ووضحوا لنا 

أنهم يصنعون ما يضاهيه ملمسًا وشكاًل! وغادرنا طوكيو.
دخلناها جوعانين وخرجنا منها ولم نرً منها شيئًا يذكر، ألننا ببساطة لم نفكر أبدًا أن نبحث عما 
ومن  العالم،  في  اقتصاد  أقوى  ليصبح  الرماد  من  الذي نهض  البلد  هذا  ونقرأ عن  نطلع  وأن  نريد، 
وسورية  ليبيا  تلفزيونات  عنها  تعلن  التي  الدفع،  رباعيات  السيارات  أعداد  فليتأمل  ذلك  في  يشكك 
بالبنط  المنتج  اسم  وأسفلها  بمدافعها  أراضينا  تجوب  وهي  الغربية،  والصحراء  وموريتانيا  والعراق، 

المجسم العريض، أسفل المدافع مباشرة!
من تلك الرحلة تعلمت شيئًا واحدًا وهو أال انطلق إلى أي مكان من دون أن أقرأ كل ما يتوفر عنه 
من معلومات، وإاّل ما كانت سهرتنا تلك الليلة تنفض في ثوانٍ بمجرد أن سخر صديقي من سيدة 
تدخن غليونًا غريب الشكل، وقال: »أكيد حشيش!«. وما أن سمع ضيوفنا كلمة حشيش، حتى انطلقوا 
من حولنا كشرر، فالحشيش جريمة ال تغتفر! وظل أقرب زبون في ذلك المكان يبعد عنا أمتارًا، وكأننا 
موبوؤون! لم نكن نعرف أن اليابان هي البلد الوحيد الذي ال يعاني مطلقًا اإلدمان، بسبب محاربتهم 

الشرسة له.
الثانية قرأت عنها الكثير، وإن كانت مقالة للكاتب والمؤرخ األميركي جيمس ميتشنر،  في رحلتي 
الذي توفي سنة 1997، عنوانها: »زي السيدة الفراشة العجيب«- ويقصد به الكيمونو الياباني- الذي 
سبق وأن كتبت عنه لطرافته، وألنني وجدت وكأنه يتحدث عن المرأة الليبية، ولو أننا غيرنا العنوان، 
إنه  لقلنا  الذهب « -  الليبي و»فاترينة  الرداء  المثقلة بالذهب«- وأقصد به زي  ليصبح: »زي السيدة 

يتحدث عن سيدات ليبيا في حفالت الزفاف!
بالطبع ميتشنر ال يتحدث عن نساء اليابان اآلن، ولكنني قارنت بينهما خالل منتصف القرن الماضي، 

فثمة أمور لها جذور تاريخية، وهي أيضًا متشابهة.
دعوني أنقل أليكم مقتطفات من مقالة »زي الفراشة«: »كانت الفتاة اليابانية تربى لتكون خادمة 
للرجل، ولقد حرمها القانون من حق التعاقد مع الغير، وليس لديها حق االنتخاب، وال يحق لها حضور 
العامة، وال االلتحاق بأية جمعية نسائية بل كان يحظر عليها سماع خطاب سياسي، وال  االجتماعات 
طفولتها  منذ  تُعد  فالزوجة  زوجها!  من  كتابية  موافقة  دون  من  شرفي  منصب  أي  قبول  لها  يحق 
لتنفيذ مهمة واحدة تنحصر في: إسعاد زوجها وإنجاب أكبر عدد من األطفال. وال يجوز لها أن تطلق 
من زوجها حتى لو تزوج بغيرها، أما الزوج فيطلق متى يشاء وألي أسباب مهما كانت تافهة، ويحتفظ 
)أرملة( فمعناه عندهم المرأة التي على  بأوالده! وإذا مات زوجها فال تتملك شيئًا مما ترك. أما لفظ 
وشك الموت«. كل ذلك قيل عن األم اليابانية، ولكنهم لم يذكروا أن يشطب اسمها من شهادة نجاح 

أحد من أطفالها!
المدن  إاّل في  للمرأة  اليابان ألنه ال توجد حرية  المرأة في  نالتها  التي  الحرية  الرجل مازال يقاوم 

الرئيسية.
وذكر أيضًا، أن زوجين عاشا زمنًا في أميركا، ثم عادا إلى اليابان، فضل الرجل أن ينام على األرض 
زارتها والدة  النوم على السرير.  المرأة فقد فضلت االستمرار في  أما  اليابانية،  العادات  مثلما تقضي 
الزوج، وشاهدت السرير، فسألتها: »لمن هذا السرير؟« فأجابتها أنه لها، فصرخت في وجهها: »أخرجي 
هذا السرير. لن تنام فتاة ما أعلى من ابني!« ال أحد، حتى كتابة هذا المقال، يعرف يقينًا هل السرير 

أخرج بالفعل، أم أنه مازال في المنزل؟!
للرجل  فقط،  شكر  مجرد  المقال  فهذا  حينه.  في  أتناوله  وسوف  الرحلة،  تلك  عن  الكثير  ومازال 

الياباني ألنه لم يحرم األم من فرحتها بنجاح طفلها مثلما فعل شعب اهلل العجيب.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

• أحمد الفيتوري
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لبسه  الكبرى، كل من  الصحراء  ليبيا ثوب في حجم 
لليبي  لقائي  بالي، عقب  فيه، هذا ما خطر في  يتخبط 
ثورة  أيــام  بمقهى،  لمقابلته  دعاني  عربي،  بلد  في 
للجلسة،  مكانًا  متخذًا  وجدته  وصلت  حين  فبراير، 
لعله  األخير.  الحائط  إلى  فمستندًا  المقهى،  آخر  في 
»اللي  ليبي:  بمثل  حديثنا  سبق  حيث  دهشتي  الحظ 
لقد  قال،  كما  أو  سوا«،  والحق  ايجي  النقص  يحسب 
احتياطًا من أي طاريء ليس في  الناقص  الحساب  أراد 
لي  فسر  فلقد  شكرته،  النفس  دخيلة  وفي  الحسبان. 
كالمرعوب  القذافي!،  معمر  األول  المعلم  عاش  لماذا 

األول، في البالد التي حكمها لعقود بالرعب المطلق!.
محطة  عبر  متابعة  أثناء  ــذه،  ه واقعتي  تذكرت 
الجمعة  صباح  جنيف،  اتفاق  على  التوقيع  تلفزيونية، 
شريط  في  خبر  ورد  األثناء،  وفي  الجاري،  أكتوبر   23
المحطة، أن أردوغان الزعيم المطلق صرح: أن االتفاق 
أن  بَيّن  ما  نجاح،  له  يتوقع  ال  عليه  التوقيع  الجاري 
ومُطلع  علم  على  األمة،  وقائد  األوحد  التركي  الزعيم 
الليبي  العسكري   5+5 للقاء  الخاتمي،  البيان  على 
باريس  لقاء  بخاطري  مر  أيضًا،  لمحة  وفي  بجنيف. 
اتفاق  ناتج  السراج،  فائز  الرئيس  وقع  عندما  األول، 
أن  وقبل  منها  التي  باريس،  اتفاق  على  الصخيرات، 
يجف الحبر، سافر إلى روما، ما ُفسر عندئذ بأن التوقيع 

حبر على ورق.
من  الليبية  المسألة  مُحللو  ذلــك،  على  تأسيسًا 
وهم  جنيف،  اتفاق  عــوار  لبيان  انطلقوا  الطرفين، 
وحل  في  الغارقة  الليبية  لإلطراف  صوتية،  دمى  بهذا 
الصحراء الليبية الكبرى، من هم ال حول لهم وال طاقة، 
حيث في صفتهم االعتبارية والشخصية، صرحوا بتأيد 
أو  األولى  باألحرف  عليه  وقعوا  الذي  لالتفاق،  مُطلق 

كما يقال.
االتفاق،  وقائع  لصهد  األفعال،  ردود  وقائع  هذه 

وفي  قوية  صــورة  في  شاهد،  كل  شاهد  كما  تم  ما 
سالسة الواثق، من قبل قائدة المسار والسياق السيدة 
ستيفاني وليامز األميركية، رئيسة بعثة األمم المتحدة 
بالدها،  قبل  من  غصبًا  »باإلنابة«  ليبيا،  في  للدعم 
اللبناني  التي رفضت تعيين خليفة للرئيس المستقيل 
سالمة!، من بادر عاجاًل مؤيدًا التفاق جنيف، كما فعلت 
غير  الــدول  وكل  المتحدة  والواليات  المتحدة  األمم 
المتحد، اعتبر  المتحدة!، حتى أن االتحاد األوروبي غير 

االتفاق نبًأ سارًا.
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لبسه  الكبرى، كل من  الصحراء  ليبيا ثوب في حجم 
وقائع  متابعة  عند  بالي،  ما خطر في  فيه، هذا  يتخبط 
التوقيع  لسيدة  الصحفي  المؤتمر  ثم  االتفاق،  توقيع 
األميركية، ما جاء على عجل وفي صورة مرتبكة، لصد 
كمتابع،  شعرت  ولقد  يبدو.  كما  متوقعة  أفعال  ردود 
الصغيرة،  بالدي  الدوائر،  حولها  تدور  التي  البالد  أن 
ويثقله  الجغرافيا،  يلزم، عند كل طرف تهمه  أكبر مما 

التاريخ الذي تنتجه.
الذي  الرخ  أن  بدقة،  يتابعه  لمن  الساعة،  فالحاصل 
فالسفير  والهوى،  الهوية  أميركي  الرقعة،  في  يجول 
األممية  المندوبة  فيما  الطبخة،  يعد  األميركي 
والملتقيات  فاالتفاقات  ذلك  وعلى  تطبخها،  األميركية 
سياق  المسارعن  حيث  من  وتختلف  ليبية،  ليبية 
حيث  متتاليات،  في  جعله  تم  المحتوى  وأن  سابقاتها، 
فاألكبر،  فالكبير  فالصغير  األصغر  يجب،  الذي  يجب 
فإذا كان الخصوم يختصمون حول ورقة عمر المختار: 
أوال،  هدفا  الكبير«  »الصديق  ليكن  الوطني«،  »البنك 

وهكذا تُقسم كعكة فبراير المسمومة.
وتكون  ممكنا،  السالم  بلع  سيجعل  التقسيم  هذا 
أفعال  ردود  شكل  في  النكهة،  الليبية  السالم  حروب 
كما  رئيس  العب  فيكون  إال،  ليس  التفاصيل  على 
استدعى  من  االحتياط،  الالعب  كما  صالح«،  »عقيلة 

حسب  الــرواي«،  غياب  عند  الحكايات  »تداخلت  لما 
هذا  ومجمل  بوشناف.  منصور  الليبي  المسرحي  تعبير 
يبين أن المسألة الليبية، اآلن على الطاولة كما مسألة 
الدولي بختامه مسك  الملعب  محلية، بعد سحبها من 
الكبرى،  الدولة  الرئيس،  الدولي  والحكم  »برلين«، 
فالواليات المتحدة صاحبة ميراث في المسألة الليبية، 
عدوة أو صديقة أو هما معا، منذ تحرير ليبيا من براثن 

إيطاليا الفاشية.
أعتقد  الليبية ما بعد فبراير،  المسألة  كنت منذ بدء 
يجب  الجغرافيا،  ليبيا  يخص  بنيوي  مشكل  هناك  أن 
من  ليبيا  سّل  من  البد  أي  الطاولة،  عن  استبعاده 
فيه  فرد  كل  الذي  اإلقليم  المفاوضات،  ساعة  إقليمها 
البعض  الالوعي  وفي  فأحيانًا  خاصته،  ليبيا  أن  يعتقد 
ليبيا  أن  ثم  شعب!.  بال  بــالد  ليبيا  أن  حكامه،  من 
الدولة  دافع  وهذا  المشكل،  حل  عقد  دولية  كمسألة 
الكبرى/الواليات المتحدة، المتورطة في ليبيا رغم كل 
ادعاتها، إلى فرض حل الال حل؟. فالوضع حسب تقدير 
ليس  فبراير،  بعد  ما  ليبيا  في  سابق  بريطاني  سفير 
حرجًا، وال يُمثل وضعها أي خطر حالي أو في المنظور. 
فيما  فئران  كمصيدة  الحرب،  ليبيا  استثمار  تم  وعليه 
سُمي بالحرب ضد اإلرهاب الدولي، ما قائدته الواليات 
لقائد  الرئيسي  المقر  ليبيا  تقريبًا  جعل  مما  المتحدة، 

»أفريكوم«.
العقد، من العب  لما يقرب  تُحرك  اللعبة  إذا خيوط 
أميركي،  الفيلم  وسيناريو  الشمس،  تحت ضوء  متخفٍ 
عبر عنه الرئيس السابق أوباما، حين رمى بالنتائج على 
القادة األوروبيين غبّ قيام ثورة فبراير 2011م. وعّل 
الزعيم  أعطاء  حد  وصلت  وتشابكها،  الخيوط  تداخل 
الروسي  فالتدخل  ليبيا،  في  بالتدخل  اإلذن  العثماني، 
هذا  عقد  من  المأذون  أن  يعني  ما  دواليك.  ...وهكذا 

الزواج، بيده ال بيد عمر، الطالق.

سياق  وفي   ،1993 العام  األفريقي  صحيفة  نصدر  كنا  حين 
الوقت  ذلــك  في  البلد  على  المهيمنة  )الخضراء(  الكوميديا 
للسلع  الموزعة  بالجمعيات  متعلقة  طرفة  حدثت  وبعده،  وقبله 
من  حصتهم  باحتواء  المواطنون  فوجئ  حيث  المدعومة، 
من  حصتهم  مع  قسرا  تباع  شفاه  أحمر  أصابع  على  الجمعية 
الصديق  وكتب  المعلب.  والطماطم  والزيت  والطحين  السكر 
هذه  حول  تهكمية  مقالة  وقتها  العجيلي  عبدالسالم  الشاعر 
المقالة  هذا  في  وأثنى  برمته،  مجتمع  من  الساخرة  الحادثة 
وجمال  أخيرا،  الجمال  لمسألة  تفطنت  التي  االقتصاد  أمانة  على 
حول  مسابقات  مستقبال  ستقيم  ولربما  خصوصا،  الشفاه 
توزيع  لكن  قائال:  استدرك  ثم  )الجماهيرية(،  في  شفاه  أجمل 
ومن  المواليد،  من  الكثير  إنجاب  عليه  سيترتب  السلعة  هذه 
االقتصاد  أمانة  تصور  في  كان  إذا  إال  مصاريفهم؟  سيتحمل 
المقالة  أرفقت  المقبلة.  الخطة  في  للحمل  مانعة  أقراص  توزيع 
زبون  كل  حيث  الشويهدي  فتحي  للفنان  كاريكاتير  رسم  مع 
الهوى  »جمعية  الواجهة  على  ومكتوب  شفاه  أحمر  بإصبع  يخرج 
في  المنتشر  الفكاهة  حس  مع  كتجاوب  المقالة  ونشرت  هوايا«. 
الواقع(  في  تفاجأ  لم  )أو  فوجئنا  أننا  غير  مكان.  كل  وفي  الشارع 
وجدنا  مديره  مكتب  دخلنا  وحين  الداخلي،  لألمن  باستدعائنا 
المدير،  بقرب  جالسا  درنة  في  لالقتصاد  الشعبية  اللجنة  أمين 
وأدركنا لحظتها أن األمر يبدو شخصيا وال يتعلق بتهمة سياسية 
أو بتهديد األمن القومي أو التآمر على ثورة الفاتح، وتحدث مدير 
اعتذارا،  أو  اعتبار  رد  ويريد  منا،  )زعالن(  الرجل  كون  عن  األمن 
الهاتف  ألن  يعمل  أن  يستطع  ولم  الصباح  هذا  لمكتبه  جاء  وأنه 
متى  عن  يسألونه  المجهولون  والمتصلون  باستمرار  يرن  كان 
المهم دار حديث طويل أكد خاللها مدير  الحمل؟.  يوزعون مانع 
قال،  كما  عرب(  )ميعاد  واعتِبروه  رسميا  ليس  األمر  أن  األمن 
وألن  االقتصاد.  ألمين  اعتذارا  الصحيفة  تنشر  أن  يطلبه  ما  وكل 
االعتذار غير وارد لدينا اقترحنا أن يرد بمقالة تنشر في الصحيفة. 
إلى  فيها  تطرق  الزعالن،  األمين  من  مقالة  وصلتنا  يومين  بعد 

وثورة  مهم،  متطلباتها  وتوفير  المجتمع،  نصف  المرأة هي  كون 
التي  النسوية  المنافحات  من  وغيرها  للمرأة،  مناصرة  الفاتح 
التي تعجز عن تحريك شفاهها  المرأة  ُكتبت بشكل رديء، وكأن 
اتضح  التي  السلعة،  هذه  سوى  ينقصها  ال  بحقوقها  للمطالبة 
المغرب،  في  الليبي  االستثمار  مصانع  إحدى  منتج  أنه  بعد  فيما 
وألنها سلعة كاسدة، وال تستطيع المنافسة، تكدست في مخازن 
عبر  المواطنين  على  إجباريا  توزع  أن  الخبراء  فاقترح  االقتصاد، 
ورغم  الوطنية.  الصناعة  إطار تشجيع  في  االستهالكية  الجمعيات 
الشفاه معفيا  اللون األحمر في وقتها يحمل تهمة، َظلَّ أحمر  أن 
في بيئة تَحّول فيها اللون األخضر إلى عقيدة فكرية، ولم يكن 

واردا صناعة أخضر شفاه انسجاما مع لون األيديولوجيا الحاكمة.
صادفني  جزئي  عنوان  القديمة،  الحكاية  بهذه  ذكرني  ما 
التفكير  »عتاد  كتاب  أطالع  وأنــا  أيديولوجيا«  الشفاه  »أحمر 
حيث  مؤخرا،  الحصادي  نجيب  ترجمته  من  انتهى  الذي  الناقد«* 
يذهب  الثقافة(  نقد  فرانكفورت:  )مدرسة  رئيسي  عنوان  تحت 
صورة  يتخذ  الذي  الناقد  التفكير  تحفيز  خالل  من  الكتاب  مؤلفو 
إلى  فرانكفورت،  مدرسة  فالسفة  طوره  والــذي  الثقافة«  »نقد 
مصادرهما:  حول  أسئلة  طرح  عبر  والحرب  القمع  فهم  محاولة 
المجتمع؟  في  انتشارا  أكثر  والقمع  الحرب  كانت مصادر  لو  »ماذا 
الحياة  من  عادية  األكثر  الجوانب  في  متجذرة  أنها  لو  مــاذا 
ووسائل  والموسيقى  واألفالم،  االستهالكية،  السلع  في  اليومية، 
الصناعية-التجارية  والثقافة  التصنيع،  وعمليات  األخرى،  اإلعالم 
االستهالكية بوجه عام«. ما يعيدني إلى محاولة استبطان حادثة 
أو  األيديولوجية  أهميتها  في  أغالي  أن  دون  تلك  الشفاه  أحمر 
السلطة  بين  الوقت  التي توطدت في ذلك  العالقة  منها،  أنقص 
طريقة  عن  رعيته  في  النظام  تحكم  حيث  العام،  القطاع  وزبائن 
خياراتنا  مساحة  كبير  حد  إلى  وقلص  ذائقته،  في  وتحكم  السلع 
أمام تلك الوصاية من موردي القطاع العام على ما يجب أن نأكل 
تهيئ  تكتيكات  من  جزءا  كانت  نركب،  أو  نشاهد  أو  نلبس  أو 
المواطن  ـو  المواطنة  قيمة  واختزال  واإلذعان،  لالنصياع  الناس 

التفكير  إعمال  على  يحث  الكتاب  وألن  الدولة(،  )زبون  في صيغة 
مسألة  إلى  يتطرق  والحياتية،  المعرفية  شؤوننا  كل  في  الناقد 
مما  أعمق  يمارس  النقد  أن  إلى  مشيرا  المصنوعون«،  »الصناع 
بثقافة  المرتبطة  المصنوعات  وأن  األليفة،  األشياء  به  توحي 
تسهم  بل  فحسب،  ممكنة  يجعلها  ما  كل  تشيرعن  ال  المجتمع 
إلى  تقود  ما  غالبا  بطرق  تشكلنا  وهي  أيضا،  نحن  تشكيلنا  في 
سلع  عنها  تتمخض  التي  »العملية  وإن  وقمعي.  عنيف  سلوك 
هائلة.  بكميات  أيضا  تنتجنا  هائلة–  بكميات  تنتج  استهالكية 
متع  في  المشاركة  وحتى  واالستهالك  للعمل  الالزم  واالنضباط 
أناسا  )أفالم، حدائق للتسلية، وألعاب حاسوبية( يتطلب  مصنّعة 
األنظمة  لقبول  يهيئهم  التنظيم  وهذا  مين؛  ومنظَّ منضبطين 
تميز  التي  والتحكم  والشرطة،  للحروب،  والمنظِمة  المنضبطة 
المشاهير  إزاء  عليه  الناس  د  يُعوَّ الذي  والتزلف  إلخ.  الشمولية، 

هو الذي يهيئهم لالفتتان بقادة البالد«.
مستشهدا  الشفاه،  بأحمر  المتعلق  مثاله  في  الكتاب  يجادل 
هي  الشفاه  أحمر  قبيل  من  أشياء  بأن  أدرنــو،  ثيودور  بتحليل 
نقاد  به  جادل  ما  هذا  من  يعني  يكن  »ولم  أيديولوجيا.  نفسها 
المطالب  )مثل  األنثوي  الجمال  قواعد  أن   – وآخــرون  نسويون 
ضارة  تكون  قد  الشفاه(  أحمر  المرأة  باستخدام  االجتماعية 
البالستي،  الالمع،  الشيء  أن  يتضح  إنــه  قصد  بل  وقمعية، 
شفاه،  أحمر  يسمى  والــذي  هائلة،  بكميات  المنتج  المصقول، 
ضخمة،  حديثة،  رأسمالية  صناعية،  عملية  عبر  وبيع  صنِّع  قد 
أملس،  ككونه  الشفاه،  أحمر  وخصائص  تماما.  ومنضبطة 
التي  الماليين  في  والمتعينة  جنسيا،  ومغريا  وبراقا،  والمعا، 
الشامل  اإلنتاج  وراء  القصة  عن  نفسها  هي  تعلن  منه،  بيعت 
وصناعة  باألجرة،  وعمال  وشحنا،  وطرقا،  مكاتب،  يستخدم  الذي 
وكهرباء،  نسائية،  ومجالت  تسوق،  ومراكز  وإعالنات،  تقنية، 
أحمر  في  جميعها  تسهم  موضة  ومؤسسات  حجريا،  ــودا  ووق
المجتمع  الشفاه  أحمر  يشرعن  باختصار،  ممكنا.  وتجعله  الشفاه 
الحديث بوجه عام ويجعله موضع اشتهاء. وأن ترغب  الرأسمالي 
في شيء هو أن ترغب في العالقات االجتماعية التي تنتج موضع 
المتفكر  على  يجب  ولهذا  الشيء.  مرغوبية  تنتج  أو  الرغبة، 
ألشياء  تؤسس  التي  األيديولوجيات  فهم  على  يعمل  أن  الناقد 
فيها  تُغمر  التي  الرغاب  ولشبكات  بنا  المحيطة  اليومية  الحياة 
على  آخر  أو  بشكل  هذا  يندرج  فيها.«.  معها  ونغمر  األشياء  هذه 
في  أن دالالته  غير  الكبرى،  الرأسماليات  في  الديمقراطية  النظم 
ال  ااألخــرى  األطروحات  كل  على  المتهكم  الجماهيري  المجتمع 
تجتاحها  حتى  لفترة  الشارع  على  تسيطر  نكتة  تكون  أن  تعدو 

نكتة أخرى.
هذا  عن  تبتعد  ال  جزئية  تذكرت  يذكر،  بالشيء  الشيء  وألن 
السياق وردت في كتابي »بنات الغابة« الذي انتهيت من كتابته 
أتوقف  2006، حيث  العام  الماضي ونشر  القرن  نهاية تسعينيات 
قليال عند الشفاه في صدد تأمالتي في الجسد اإلنساني مُشرّحا 
تكون  ألن  الشفاه  أوصل  الذي  األمر   ...« السوق:  طاوالت  على 
ونفخها  الشفاه  رسم  غدا  حيث  المكياج..  مصانع  إلهام  مصدر 
بالسيلكون إحدى أهم مكونات الجمال في هذا العصر الذي يتجه 
أصبح  لقد  تشبع..  ال  نهمة  كسوق  الشراهة  عضو  إلى  بأكمله 
الفم األنثوي عضو التوهج اليومي للكرنفال واألعياد واألعراس... 
لمتعة  وتمهيدًا  لذة  باعتباره مصدر  الصامت  للفم  يُنظر  وأصبح 
مرافع  أو  للحكمة  كناطق  دوره  من  تجريده  ثم  ومن  منتظرة، 
تستغله  كانت  التي  وشهرزاد  األنثوي،  الجسد  اضطهاد  عن 
الليالي هامسة في أذن السلطة إمكانية أن تستمر  للسرد طوال 
لصلف  والمشبع  المروض  بدوره  يقوم  فمها  كان  العيش،  في 
السلطة. كان فم شهرزاد لسان حال رغبات شهريار، وليس رضاه 
أراد لها أن  التي  الحكايات  عنها سوى رضاه عن نفسه من خالل 

تكون شاهدًا على المرأة ككائن خيانتي«.
بيتر س.  أي. فورسمان،  غالين  تأليف:  الناقد.  التفكير  عَتاد   *
قيد  الحصادي.  نجيب  ترجمة:  واتسون.  كارلين  جيمي  فوسل، 

الطبع.

»هاراجاكو«.. واغتيال الفرحة

استبداد »املوضة«



المصري  للكاتب  ــاف«  ــ أري »طبيب  روايـــة  تعد 
الكتابة  في  جديدة  تجربة  قنديل،  المنسي  محمد 
ومحاولة  الــمــصــري،  للريف  الخفي  العالم  ــول  ح
والتي  بــه،  تحيط  التي  البدائية  القشرة  اختراق 
قصة  خالل  من  السنين،  آالف  مدى  على  تراكمت 
في  قاسية  لتجربة  يتعرض  شــاب  أريـــاف  طبيب 
منعزلة  قرية  إلى  جديدة  رحلة  فيبدأ  حياته  بداية 

بالصعيد.
قنديل  المنسي  محمد  الدكتور  الــروائــي  وقــال 
هي  والــتــاريــخ  ــراث  ــت ال قصص  كتابة  ــادة  إعـ إن 
فهو  لديه؛  ضعف  ونقطة  طفولة  عقدة  بمثابة 
من  رويت  التي  الحكايات  هذه  سرد  بإعادة  مغرم 
حسب  نظره،  وجهة  تتضمن  مختلفة  بصورة  قبل 

»الشروق«.
»السيرة  ملحمة  ســرد  ــاد  أع حين  أنــه  وأوضــح 
ــاف«  أري »طبيب  األحـــدث  روايــتــه  فــي  الهاللية«، 
حجم  تبتلع  كـــادت  ــروق،  ــش ال دار  عــن  ــادرة  ــص ال
كتابتها  فأعاد  لذلك؛  نبهته  زوجته  أن  لوال  الرواية 
أن  تعمد  أنه  إلى  مشيرا  ومختصرة،  مكثفة  بطريقة 
الغجر،  من  امرأة  نظر  وجهة  من  »الهاللية«  يروي 
من  كانوا  العربية  السير  رواة  جميع  أن  رأى  إذا 

رجال »الغجر«.
نظمتها  التي  الثقافية،  األمسية  خــالل  ــار  وأش
مجموعة  بحضور  العامة،  الجديدة  مصر  مكتبة 

وأدار  والمثقفين،  ــراء  ــق وال الكتاب  مــن  كبيرة 
وشارك  الطيب،  مصطفى  الكاتب  النقاش  خاللها 
الغجر  أبناء  أن  إلى  الكفراوي،  سعيد  الروائي  فيها 
السير  قص  إعــادة  عاتقهم  على  حملوا  من  هم 
هذا  كان  إذ  الحد،  فاق  وخيال  ودقة  بأمانة  الشعبية 
األنظمة  من  فيه  مرغوب  وغير  رسمي  غير  النشاط 
يختبئون  السير  هذه  مؤلفي  جعل  مما  الحاكمة، 
إن  حيث  الغجر  عنهم  تناقلها  بينما  الكلمات،  وراء 

ثقافتهم ونمط عيشهم خارج كل نظام.
طبيب  خالل  من  »أردت  قنديل:  المنسي  وأكمل 
حافظوا  الذين  الناس،  لهؤالء  تحية  تقديم  أريــاف، 
والذي  الشعبي،  األدب  من  الكبير  اإلرث  هذا  على 

السير  كتاب  أن  إلى  مشيرا  لوالهم.  سنجهله  كنا 
السير  أمــا  معروفون،  ــرى  األخ البالد  في  الشعبية 
حتى  صاحبها،  مــن  نعرف  فــال  العربية  الشعبية 
ليلة  »ألــف  وهو  عربي  كتاب  أشهر  مؤلف  اسم  إن 

وليلة«، غير معروف.
يكتشف  طبيب  تجربة  ــاف«  أري »طبيب  ــة  ورواي
وأن  السائدة،  هي  زالــت  ما  البدائية  القوانين  أن 
قوتها  وتستمد  عليها  تعتمد  مطلقة  سلطة  هناك 
والرغبة  الحب  عن  ــة  رواي هي  بعيدة.  ــذور  ج من 
فيها  يتصارع  العالم،  تختزل  قرية  عن  والــيــأس، 
ذاكرتها  وتمتلئ  الحاكمة،  والقوى  والغجر  البشر 

الخفية بطبقات الزمن المصري المتراكم.

من  األصفر  محمد  الكاتب  سرديات  في  اللغة  تتفلت 
في  هائمة  تمور  قرائح  إلى  االنضباطي  النسق  مجال 
الحذر  طقوس  بكل  رامية  الخاصة،  مدونتها  نسيج 
بالعفوية  المتفجرة  فلسفتها  مبعثرة  تمضي  والتكلف، 
في  وهي  والتراجع،  الصدام  بمزيج  ممهورة  والجرأة، 

ذاك تنشد صنع ذاكرة متحررة من عقدة االختيار.
إبحارا  اللغة  لهذه  نــرى  وقعمول«  »تمر  روايــتــه  في 
مفرداتها  تكوين  ــإعــادة  ب مشغولة  ــرة  ذاكـ يــجــاري 
)ليبيا(  التمر  مواطن  في  الشمسية  منابتها  باستبدال 
رفيع  خيط  يشدها  )ألمانيا(،  بالثلج  متوشحة  بأخرى 
النقلة  هذه  خلفية  في  ارتسمت  موسيقى  بواقي  من 
عليا  خطر  النخل  )موح  الهجرة  ملحمة  تختزل  كجدارية 
هذا  يمضي  ص1،  غــادي(  مني  وليت  ياريتني  بــالدي.. 
الــراوي  يرافق  أسطوري  وميض  من  كشحنة  اإليقاع 
صميم  فــي  ــة  وادعـ ليست  مــفــازة  كنه  يناظر  ــو  وه
البد  كــان  لــذا  السالف،  لنسيجها  والمنتمية  مخيلته 
تخفف  تموضع  نقاط  إلى  يوصلها  ممر  عن  البحث  من 
نخيال  أجد  )لم  قائل  هسيس  لصالح  الشحنة  قوة  من 
نخيلي  أجــد  أن  ..عليا  إليه  لجأت  ــذي  ال المكان  في 
الوليدة  الــذاكــرة  يسعف  ذلــك  ومــع  ص1،  بطريقتي( 
القادمين  أجنحة  على  محموال  يصلها  بترياق  أحيانا 
ياولد  السر)انست  بكلمة  ناطقا  البدايات  مكامن  من 

بالدي(.
في  ينشغل  ــالث،  ثـ مــفــاصــل  عــلــى  ــرد  ــس ال ينهض 
في  ويتحول  وليدة،  ــرة  ذاك عجين  بسبك  إرهاصاته 
وجودها  لرسم  تنحو  كينونة  صراع  إلى  التجربة  اختمار 
أعماقها  فــي  مسكونة  وهــي  الــقــارة،  الــهــويــة  مــع 
من  ــور  ص فــي  واستحضارها  ــجــذور  ال آثــار  بتحسس 

االشارات والمواقف .
للهوية  ثــم  لــلــذاكــرة  أولــى  كمرموز  والتمر  النخل 
أو  المبتورة  نسختها  يقدمان   ، الحقة  مرحلة  فــي 
صيغة  ايجاد  يحاول  ــراوي  ال فالبطل   ، الغائب  نصفها 
ملحمة  صــراع  يبدأ  وهنا  األروبــي،  البر  شيفرة  لفهم 

صدى  مع  وتــواصــال  رضيعة  لكينونة  تثبيتا  الــوجــود 
)جبال  خلف  صــوره  تتراء  ــذي  ال المتوسطي  إيقاعها 
البركة(  الجريد،  سوق  البلدي،  )الفندق  حيث   ..) الثلج 
حجم  لتقليص  جاهزة  كانت  السواند  أن  غير  ص7، 
أصيل  المسنين  دار  نزيل  اليهودي  فموشي  الفجوة، 
المرسكاوي  بأغاني  سيصبح  )بنغازي(  الملح  مدينة 
إلى  األول  قادت  التي  القدر  حكاية  في  الــراوي  تــوأام 
يعيد  الشــيء  )حقا  ألمانيا،  إلــى  والثاني  فلسطين 

األوطان الضائعة سوى الحكايات( ص20.
إلى  المضاعف  سفره  فــي  المــس  موشي  أن  كما 
)لبيبا(  الــرأس  مسقط  مع  العالقة  قدسية  المانيا 

بلد  فــي  يجدها  لــم  التي  الضائعة  ــه  ذات عــن  باحثا 

في  القعمول  وسيصبح  المبكى،  والحــائــط  الزيتون 
العابرة  الذاكرة  لجينات  سفيرا  الثلجية  موشي  سيرة 
أيقونيا  شكال  التمري  مــرادفــه  مــع  مكونا  للزمن، 
بكل  اللجوء  مغامرت  تخوض  وهي  الجامعة  لهويتهما 

تناقضاتها.
ملحة  تبدوالحاجة  الهوية،  وصراع  الذاكرة  تأثيث  بين 
اجتماعية  بتزكية  الموشية  الحالة  تلييب  إلعادة  ربما 
تجربة  استكمال  عن  كتعبير  األم  الوطن  في  وسياسية 
الحرج،  الزمن  في  انتعاشتها  أن  بيد  المفقود،  النص 
تكلف  دون  البنغازي  لمسارها  تخلص  أن  لها  كــان 
طابعها  لها  يحسب  ــك  ذل ــع  وم تلييبها،  فــي  يبالغ 
فراو  االلمانية  زوجته  يغازل  وهو  حتى  بالجدور  الحالم 
ستتذوقين  البنغازية  اللهجة  تمتلكين  لو  )أه  أنجيال 
القشة(  وضمة  المرسكاوي،والعلم،  الغناء  معنى 

ص22.
الـــراوي  تجربتي  بين  الــزمــنــي  وبــالــتــنــاوب 
كظفير  للجذور  العودة  مسألة  تبرز  وموشي 
ــراوح  ت النسقين،  ــدادات  ــ ارتـ ــع،  م يتماهى 
بروح  مشدودا  موشي  اندفاع  بين  انعكاساته 
شوكه  )كــان  الــذي  القعمول  وسحر  المكان 
يذكره  لوخز  وشعوربالسعادة  لحمه  في  ينغرز 
بقى  الــذي  ــراوي  ال مقابل  في  (ص63،  بالوطن 
ــي  االوروب الفضاء  في  الملح  مع  صراعه  يعايش 
جذبه  في  ننجح  لعلنا  بيننا  المعركة  )ستتواصل 
والعودة  هنا  من  اقتالعنا  في  هو  أوينجح  يوم  ذات 

بنا إلى سبخته النقية(ص94.
منحازة  المفقود  النص  مدونة  في  الرؤيا  تصبح  لذا 
في  الراحلة  الذات  بصمات  توثيق  إلى  شطريها  في 
النخل  ينهض  اذ  وعودة،  هجرة  المزدوجة  سياقاتها 
القعمول  ويشق  الثلج،  مــدارات  في  لغته  من  ممتاحا 
سيكون  كما  الفقيدة،  هويته  مسترجعا  االحمر  التراب 
استسلمت  لكينونة  ــول  األفـ مــراســم  على  شــاهــدا 
المفقود  فردوسها  على  عثرت  وقد  األخيرة  إلغفاءتها 
القعمول  الليبي  صديقه  ويفرك  موشي  العم  )يرحل 
اآلخر  والبعض  القبر  تراب  في  انغرز  بعضه  القبر،  على 

ساقته رياح القبلي( ص110.

السالم  مــهــرجــان  فعاليات  اختتمت 
الشعبي  والشعر  الشعبية  للفروسية 
شعار  تحت  السبت،  طرابلس،  بمدينة 
المنظم بمبادرة  »الخيل أصالتنا وتراثنا« 

من الهيئة العامة للثقافة.
لمناسبة  الهرجان  فعاليات  وأقيمت 

ليبيا،  لتحرير  التاسعة  الذكرى  احتفاالت 
مضمار  فــي  والسبت،  الجمعة  يومي 
المطار  بطريق  الــفــروســيــة  ــة  ــدرس م
مناطق  من  كبيرة  بمشاركة  طرابلس، 
الهيئة  صفحة  حسب  ليبيا،  من  مختلفة 

في »فيسبوك«. 
حسن  الهيئة،  رئيس  االفتتاح  حضر 
التنفيذية  الشخصيات  أونيس، وعدد من 
وبعض من فرسان ليبيا ومحبي الفروسية 

كلمة  أونيس  وألقى  الشعبي.  والشعر 
»ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء، 
ضحوا  الذين  للجرحى،  الشفاء  وتمنى 
الشعب  فيها  وهنأ  الــوطــن،  أجــل  مــن 
الظلم  على  حققه  الذي  باالنتصار  الليبي 
والطغيان وحكم الفرد، وأكد أنه ال عودة 
للديكتاتورية والعبودية، ورحب في كلمته 
المشاركين«،  والشعراء  الفرسان  بكل 
»الهدف  أن  إلــى  ــار  وأش البيان.  حسب 

أواصــر  ترسيخ  هو  التظاهرة  هــذه  من 
الليبي،  الشعب  أبناء  بين  والوئام  المحبة 
للفروسية  الثقافي  الــمــوروث  وتشجيع 
بين  مشتركا  تراثا  تمثل  كونها  الشعبية 
المهرجان  وحضر  الليبية«.  الثقافات  كل 
الشعبي،  الميز  أعــقــاد  مــن  الــعــشــرات 
قدمت  التي  الوطن،  مناطق  جميع  من 
الشعراء  مشاركة  وأضفت  جميلة.  لوحات 
رائعة،  أجــواء  المهرجان  في  الشعبيين 

بأشعارهم التي تغنت بالوطن.
خالل  من  تهدف  إنها  الهيئة  وقالت 
واالهتمام  »النهوض  إلى  المهرجان  هذا 
لذاكرتنا  كرمز  الشعبية،  بالفروسية 
الناشئة  لألجيال  وتوريثها  الثقافية، 
المتمثل  الثقافي،  موروثنا  على  للحفاظ 
الخيل  تراث  الشعبي  بالميز  االهتمام  في 
والفروسية التي تعد أحد مكونات الهوية 

الليبية«.

تواصل  وســائــل  ونجمة  سياسية  ناشطة  ــز،  ــن أوي كانديس 
الحزب  بها سياسات  التي تضر  العديدة  الطرق  تتناول  اجتماعي، 
الديمقراطي، األميركيين من أصل أفريقي بدال عن مساعدتهم، 
الحزب  إلى  جنسها  أبناء  من  والعديد  هي  تحولت  لماذا  وتبرز 
الجمهوري. وتبرز كيف ارتبط األميركيون السود بالديمقراطيين. 
الليبيراليون  السياسيون  وكيف  مقنع،  بديل  وجود  عدم  بسبب 
دون  من  بــه،  مسلم  كأمر  السود  أصــوات  على  يستحوذون 

تعهدهم بأي شيء في المقابل.
الوالء  هذا  أن  مسألة  »التعتيم«  كتابها  في  أوينز  تستعرض 

التلقائي غير منطقي وغير مثمر وبالتالي غير مقبول .
من  طويل  تــاريــخ  لديه  الديمقراطي  الــحــزب  أن  وتــؤكــد 
السود  مجتمع  قدرة  تعيق  التي  العليا  المثل  ويكشف  العنصرية، 
والعيش  الرخاء،  نحو  واالرتقاء  الفقر،  دائــرة  من  الخروج  على 
الحلم  تحقيق  في  فعاال  جزءا  يكونوا  وأن  مستقلة،  كريمة  حياة 
المناداة  خالل  من  مختلفة  أيديولوجية  أوينز  وتقدم  األميركي. 
بتحد، معلنة أنه »حان الوقت لنزوح جماعي أسود كبير. بالتحول 
الحزب  ومن  الخاطئ  التعليم  من  الضحية؛  حالة  من  التبعية  من 

الديمقراطي«.
وحزبه  لترامب  المؤيد  بنشاطها  معروفة  أصبحت  والمؤلفة 
وفي  الديمقراطي.  وللحزب  السود  لحياة  وبانتقادها  الجمهوري، 
لتشجيع  حملة  وهي  »بلكست«،  حركة  أطلقت   ،2018 أكتوبر 

األميركيين األفارقة على التخلي عن الحزب الديمقراطي.
الحكومية سيف  »المساعدة  أن  أوينز  توضح  هذا  كتابها  وفي 
بالنسبة  للغاية  المهم  اإليمان  يرفض  اليسار  وأن  حدين،  ذو 
يؤثر  باإلجهاض  الديمقراطيين  سماح  وأن  السود،  لمجتمع 
الرجال  تؤذي   )MeToo( حركة  وأن  السود،  على  مزعج  بشكل 
نقلتها  التي  الشخصية،  مسيرتها  على  الكاتبة  وتعرج  السود«. 
من شقة بسيطة موبوءة بالصراصير إلى حي راق، وتوضح كيف 

تغلبت على انتكاساتها وتحدياتها.
يكشف  ذكي  جدال  خالل  من  جيدين  وبحث  دراسة  بعد  ومن 
كتابها »التعتيم« بأن األسطورة القائلة إن جميع السود يجب أن 
يصوتوا للديمقراطيين باطلة - ويوضح لماذا يتعين أن يتحولوا 

إلى الجهة التي تجعلهم أكثر سعادة ونجاحا واكتفاء ذاتيا.
ملخصا  وتخدم  »التعتيم«  كتاب  فيلدز،  سارا  الناقدة،  وتتناول 
له يجيب عن السؤال المطلوب: »كيف يمكن لألميركيين السود 
من  الثاني  هروبهم  ينفذوا  أن 
بحسب  الديمقراطية«  المزرعة 
أوينز  كانديس  المؤلفة  رأي 

فتقول الناقدة:
سياسية  ــدة  ــاق ن المؤلفة 
الميول،  يمينية  وهي  شهيرة، 
للرئيس  عــال  بصوت  ومؤيدة 
مستعرضة  وتجادل  »تــرامــب« 
»التعتيم«:  األول:  كتابها  في 
األميركيون  السود  يتمكن  كيف 
من  الثاني  هروبها  يجعلوا  أن 
الديمقراطية، إن عرقها  المزرعة 
 - حقيقي  بتحرر  أبــدا  يحظ  لم 
تم  القديم  الجسدي  االستعباد 
إلى  وناجح  بشكل خفي  تحويله 

أسر عقلي في ما يسمى »مزرعة الديمقراطية«.
تعاقب  المذنب،  الديمقراطي  للتنسيق  الخلفية  وفي ظل هذه 
أوينز زمالءها السود النغماسهم في »عقلية الضحية« وقناعتهم 

بأنهم كذلك.
المخادعة  السياسات  هــذه  مثل  في  األعمى  االشــتــراك  إن 
للهوية ينمي الرضا والتبعية، حيث يظل »الضحايا« السود مجرد 
الديمقراطيين  »منقذيهم«  إلى  األبد  إلى  تابعة  األبد،  إلى  أقلية 
»المتفوقين والمحسنين«. وتدعوهم للعمل من أجل مصلحتهم 

هم، وليس لسواهم .
الليبرالي،  الخداع  حقيقة  من  اليأس  من  الرغم  »على  وتقول: 

تظل هناك بؤرة ضوء في نفق التيار المحافظ«.
مفادها   »- التعتيم   -  Blackout« كتابها  يوجهها  دعوة  ثمة 
من  الثاني  هروبهم  يحققوا  أن  السود  لألميركيين  يمكن  كيف 
إن  أوينز«،  »كانديس  المؤلفة  بقلم  الديمقراطية.  المزرعة 
في  تساعده  وثاقبة  واسعة،  نظرة  القارئ  سيكسب  عليه  االطالع 

معرفة وجهة نظرها.
تاريخ  لديه  الديمقراطي  الحزب  أن  يؤكد  بل  يبين،  والكتاب 
قدرة  تعيق  التي  العليا  مثلهم  ويكشف  العنصرية  من  طويل 
مستقلة  حياة  والعيش  الفقر،  فوق  االرتقاء  على  األسود  المجتمع 
الكتاب  ويقدم  األميركي.  الحلم  من  نشطا  جزءا  ويكون  وناجحة، 
الوقت  أنه حان  أيديولوجية مختلفة من خالل إعالن تحد، مفاده 
وينتقلون  األميركيين،  من  السود  به  يقوم  كبير  جماعي  لنزوح 
من التبعية، أو من كونهم مجرد ضحية، بسبب التعليم الخاطئ، 

ورؤية الحزب الديمقراطي، إلى الحزب الجمهوري
بعد بحث جيد وجدل ذكى، كشف كتاب » التعتيم« أن األسطورة 
القائلة بأن جميع السود يجب أن يصوتوا للديمقراطيين بائسة، 
إلى  التحول  سيجعلهم  لماذا  ويوضح   - مقنعة  تعد  لم  وأنها 

اليمين أكثر سعادة ونجاحا واكتفاء ذاتيا.
ومن تعليقات القراء انتقيت هذين التعليقان:

موهبة  لديها  المؤلفة  أن  أرى  أنني  فاضح،  هدر  من  له  »يا   -
الكاملة  قدرتها  عدم  بسبب  أملها  خاب  أخرى  مرة  لكن  حقيقية، 
السود  األطفال  % من   70 نعم  القضايا.  أعماق  في  الخوض  على 

في أميركا يولدون ألمهات عازبات«.
- »أخيرا! هذا الكتاب هو الحقيقة. قرأت هذا الكتاب من الغالف 
إلى الغالف في جلسة واحدة . لقد تحدثت »كانديس أوينز أخيرا 
بصوت عال عما يعرفه العديد من األميركيين منذ سنوات، وهو 
األموال  واستثمار  االجتماعية  الرعاية  نظام  تمويل  عن  التوقف 

في التعليم والتدريب..«.
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القاهرة - الوسط

»املونديال املغاربي« بالبيضاء 
يحدد آخر موعد الستقبال 

األعمال املشاركة

املنسي قنديل: إعادة كتابة قصص 
التراث والتاريخ.. عقدة طفولة

محمد األصفر: الهوية في مدونة النص املفقود

اختتام مهرجان السالم للفروسية الشعبية بطرابلس
استضافه مضمار مدرسة الفروسية

بعض من مالمح اللغة في سرديات الكاتب

بنغازي - مريم العجيلي
للمنودراما«  المغاربي  لـ»المونديال  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
المشاركة  المسرحيات  الستقبال  موعد  آخر  أن  البيضاء  بمدينة 

في الدورة الثانية هو يوم 10 من شهر نوفمبر .
إن  الغويل،  فوزي  اإلعالمي  الفخري،  المونديال  رئيس  وقال 
وتونس  ليبيا  هي  المغاربي  المونديال  في  المشاركة  ــدول  »ال
مصر  »جمهورية  أن  إلى  مشيرا  وموريتانيا«،  والمغرب  والجزائر 

العربية ستكون ضيفا شرفيا للمونديال«.
انحيازها  تعلن  التي  »ليبيا  في  بالمشاركين  الغويل  ورحــب 
في  بكم  فمرحبا  واإلبـــداع،  والثقافة  والفن  للجمال 
بكم  يحتفي  أن  أال  ويأبى  بكم،  يتزين  وطــن 
بإبداعكم،  يليق  بهيج،  فني  عرس  في  ومعكم 
ينتصر  أن  إال  يأبى  وطــن  في  بكم  مرحبا 
القبح  مظاهر  كل  بالفن  يواجه  وأن  للجمال 
الغويل  ــوزي  ف اإلعالمي  وقــدم  ــدمــار«.  وال
التي  »المدينة  البيضاء  مدينة  إلى  التحية 
الجمال،  صــور  أبهى  وفيها  بها  تشكلت 
قصة  وشــعــرا،  مسرحا  المبدعين  وأنجبت 
قلبها  تفتح  البيضاء  وفنونا،  موسيقى  ونثرا، 
لتجربة  الكثير  ستضيف  مغاربية  بإبداعات  لتتزين 

المونودراما في المسرح العربي والمغاربي«.
نسخته  في   2017 العام  انطلق  المغاربي  المونديال  أن  يذكر 
ستقام  التي  له  الثانية  النسخة  هي  الــدورة  هذه  وتعتبر  األولــى، 
بسبب  وذلك  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المونديال  عبر صفحات 

اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس »كورونا المستجد«.

الوسط: عبدالسالم الفقهي

 - المغربية  الروائية  فازت  السبار؟«،  قتل  »من  روايتها  عن 
األدبية،  لوريانتال«  »ليه  بجائزة  روبالن  إيمان  الفرنسية 
والشرق  المتوسطي  األدب  سنوات  عشر  منذ  تكرم  والتي 

أوسطي.
البيضاء،  الدار  في  الحسني  حي  في  الرواية  وقائع  وتدور 
ويشتبه  السبار،  يدعى  مسن  مبنى  حارس  يقتل  حيث 
العالقات  حقيقة  لتبيان  فيسعى  تسميم،  بعملية  المفتش 

القائمة بين السكان.
هذه  أجلت  لكنه  الربيع  في  عادة  الجائزة  هذه  وتمنح 
هذه  اللجنة  وكانت  كوفيد19-.  وباء  تفشي  بسبب  السنة 
بأعماله  المعروف  كوتاليم  لوك  جان  الكاتب  برئاسة  السنة 

المنفتحة على العالم، والتي حصدت العديد من الجوائز.
الجوائر  هذه  تنظم  التي  لوريانتال«  »ليه  جمعية  وتتخذ 
المدينة  هذه  نشأة  وترتبط  لوريان.  مدينة  في  لها  مقرا 
الهند  بـ»شركة  عشر  السابع  القرن  من  الثاني  النصف  في 
وزير  كولبير،  باتيست  أسسها جان  التي  الفرنسية«  الشرقية 
هذا  مع  بالتجارة  والمعنية  عشر،  الرابع  لويس  الملك  مالية 

القطر من العالم ومع البحار الشرقية.
إن  طالب،  عمر  للجمعية،  المؤسس  الرئيس  ويقول 
وموسيقاه  الشرق  ثقافات  نشر  إلى  تهدف  لوريانتال«  »ليه 

وتقاليده وتشجيع التبادل بين عالمين قريبين للغاية.

روائية مغربية تفوز 
بجائزة »ليه لوريانتال«

● المنسي قنديل

● محمد األصفر

● مهرجان السالم طرابلس
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أروى جودة: أنتظر عرض »نمرة اتنني« و»أشباح أوروبا«

»ذي أندوينغ« يعيد نيكول كيدمان إلى الشاشة الصغيرة

مهرجان »الجونة السينمائي« يختتم فعالياته السبتمهرجان »الجونة السينمائي« يختتم فعالياته السبت

أعربت عن سعادتها بحضور »الجونة السينمائي«

السبت،  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  يختتم 
إنه  حيث  التاريخية  الرابعة  ــه  دورت فعاليات 
فيروس  يتحدى  وعربي  مصري  مهرجان  أول 
ودب  الحياة  ــودة  ع أجــل  من  »كــوفــيــد19-« 
احترازية  ــراءات  إج وسط  السينما،  في  الــروح 
المتواجدين  أعـــداد  تقليص  فــي  تمثلت 
التباعد  على  والــحــرص  العرض  قاعات  في 
بارتداء  االلــتــزام  مع  باستمرار،  االجتماعي 
وذلك  المختلفة،  الــعــروض  ــوال  ط الكمامة 

بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.
المهرجان  يدشنها  جديدة  سابقة  وفــي 
عن  الكشف  يتم  أن  المقرر  من  العام،  هذا 
الختامية  قبل  الليلة  في  الفائزين  أسماء 
يقام  أن  على  الجمعة،  مساء  للمهرجان 
المقرر  من  كما  السبت،  مساء  الختام  حفل 
بمنصة  الفائزة  المشاريع  أسماء  عن  الكشف 

الجونة مساء الخميس.
هذا  للمهرجان  الرابعة  ــدورة  الـ وشهد 
وعــروض  الفعاليات  من  كبيرا  عــددا  العام 
األولـــى  لــلــمــرة  يــعــرض  ــا  م منها  ــام  ــ األف
األوســط،  الــشــرق  منطقة  فــي  أول  عالميا 
الحمراء  الــســجــادة  عـــروض  تواصلت  كما 
»حــارس  األسترالي  منها  ــام  األف من  لعدد 
الفنان  بطولته  تــصــدر  والـــذي  ــب«  ــذه ال
»ميكا«  والمغربي  مــالــك،  أحمد  المصري 
إلى  باإلضافة  متر«،   200« والفلسطيني 
بالموسيقى  االحتفاء  المهرجان  مواصلة 
»السينما  احتفالية  خال  من  مختلف  بشكل 
العام  هذا  عرض  حيث  موسيقي«  حفل  في 
بمصاحبة  شابلن  لشارلي  »الصبي«  فيلم 

المصري  الموسيقار  بقيادة  حية  أوركسترا 
بلعب  قــام  ــذي  ال الصعيدي،  أحمد  الشهير 

موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.
ــا عــقــد عــدة  ــض ــان أي ــرج ــه ــم ــد ال ــه وش
على  ــد19-«  ــي ــوف »ك تأثير  منها  ــدوات،  ــ ن
ــام  ــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلعـ مــنــصــات ال
دومينيك  حضور  شهدت  والــتــي  الرقمي، 
العالمي  والمدير  الــدولــي  الرئيس  ديلبور 
ــارق  ــا«، وطـ ــدي ــي لـــأربـــاح فــي »فــايــس م
»منلي«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  حسني 
استراتيجيات  مــطــور  ميجاهي  وجــاكــوب 
مديرة  بــاز  ــون  وم »شــاهــد«،  فــي  المحتوى 

بابلشر«  »ميديا  لـ  االستراتيجية  الشراكات 
وشمال  األوســط  بالشرق  »فيسبوك«  في 
المؤسس  عباس  أحمد  الندوة  أدار  أفريقيا. 
»ديجيساي«.  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
المرسي  أحمد  التصوير  مدير  تحدث  كما 
والتكيف  البصري  »السرد  بعنوان  ندوة  في 
ــروف الــمــتــغــيــرة«، قـــام بــإدارتــهــا  ــظ ــع ال م
الــشــنــاوي، وكشف  الــشــاب كــريــم  الــمــخــرج 
التصوير  مــجــال  إلـــى  ــل  دخـ ــه  أنـ خــالــهــا 

بالصدفة.
»تمكين  بــعــنــوان  نـــدوة  أيــضــا  وعــقــدت 
جيهان  المخرجة  من  كا  ضمت  ــمــرأة«،  ال

والنجمة  نجار  نجوي  والمخرجة  الطاهري 
تشادا،  ريتشا  الهندية  والفنانة  شلبي  منة 
كيللو.  مايرامي  دورثـــي  األفـــام  وصانعة 
ــد،  راش ــي  أب ــا  ري اإلعــامــيــة  ــدوة  ــن ال أدرات 
ــدوة حــضــور كــل مــن شيرين  ــن ال وشــهــدت 
المؤسس  والعضو  الخميسي  ولــقــاء  ــا  رض
»الجونة«  لمهرجان  التنفيذي  والمستشار 
وبشرى  عماد،  ــارا  ت والفنانة  منسي  عمرو 

رئيس العمليات بمهرجان »الجونة«.
واستقبل المهرجان كذلك ندوة خاصة عن 
السينما«،  حب  في  »شقیقات  رابطة  راویات 
الجزائرية  المخرجة  الرابطة  مؤسسي  بحضور 
يونس،  كوثر  المصرية  المخرجة  سويلم،  لينا 
ناصر  دينا  األردنية   - الفلسطينية  والمخرجة 
جزائریة  صحفیة  كلو  میریام  ــي  ودوروثـ

-فرنسية، تحدثن فيها حول أهداف الرابطة.
ــر: »نحن  ــاص ن ــا  ــن دي الــمــخــرجــة  ــت  ــال وق
تسجيلية  ــام  ــ أف راويـــــات  ــات  ــرج ــخ م  9
بعض  نساعد  العربي،  بالوطن  مــوجــودات 
تجاربنا  تكون  أن  ونتطلع  ــام،  أف  9 إلنتاج 
مختلفة،  ــة  ــ ورؤي ــدة  ــدي ج مــواضــيــع  ذات 
أنفسنا  ونــطــرح  لنقدم  هنا  نحنا  ــوم  ــي وال
أننا  السينما  بصناعة  المختصين  ونخبر 

موجودات«.
معرض  افتتاح  المهرجان  أروقــة  وشهدت 
أبوسيف،  أنــســي  الكبير  المناظر  مصمم 
منهم:  الفن،  نجوم  من  كبير  عدد  بحضور 
المشارك،  والمؤسس  العمليات  رئيس  بشرى 
وانتشال  تغماوي،  سعيد  العالمي  والفنان 
التميمي مدير المهرجان، المخرجة هالة خليل، 
وانطلقت  خوري.  ماريان  والمخرجة  والمنتجة 
الدورة الرابعة من »الجونة السينمائي« مساء 

أحيا  بحفل  الجاري،  أكتوبر   23 الجمعة 
رامي  اللبناني  المطرب  فقراته  إحدى 
الفنان  تكريم  خاله  وتــم  عــيــاش، 
المتهم  ديبارديو،  جيرارد  الفرنسي 
وحصل  اإلسرائيلي   االحتال  بدعم 
اإلبــداعــي من  اإلنــجــاز  جــائــزة  على 
رئيس  ويبر  بيتر  البريطاني  المخرج 
لجنة تحكيم مسابقة األفام الروائية 
مهندس  أيــضــا  وكـــرم  الطويلة، 
بحصوله  أبوسيف  أنسي  الديكور 
سلمها  والتي  اإلبــداع،  جائزة  على 
ساويريس.  نجيب  المهندس  له 
قصير  فيلم  الحفل  فــي  ــرض  وع
أبوسيف  أنسي  المهندس  عــن 
النبوي،  خالد  الفنان  فيه  تحدث 
عبدالسيد  داوود  والمخرجون 

ومروان حامد وشريف عرفة.
خال  أبوسيف  أنسي  ــال  وق
الكلمات  أجــد  »ال  تكريمه: 
ال  فــأنــا  للحديث،  المناسبة 
ولكن  عـــادة،  ــكــام  ال أجــيــد 
إدارة  وأشكر  الرسم،  أستطيع 
المهرجان على منحهم جائزة 
الجائزة  هذه  السينما،  لمطبخ 
مهمة لمهنة من أهم المهن 

أو  الديكور  وهــو  السينما  في 
الفنان  بعدها  وسلم  المنظر«. 

للفنان  الشريف  عمر  جائزة  النبوي  خالد 
المغربي سعيد تغماوي.

عن  ــودة  ج أروى  المصرية  النجمة   أعربت 
من  الحالية  الدورة  في  بالمشاركة  سعادتها 
أن  مؤكدة  السينمائي«،  الجونة   « مهرجان 
يمر  التي  الظروف  تلك  في  المهرجان  إقامة 
المهرجانات  يحاكي  كبير  تحد  هو  العالم  بها 
بمستوى  جــودة  ــادت  وأش الكبرى،  العالمية 

الدورة الحالية من تنظيم وعروض األفالم.
من  إنه  قالت  الفنية،  أعمالها  أحدث  وعن 
ابتداء  اتنين«  »نمرة  مسلسل  عرض  المقرر 
 ،»VIP »شاهد  منصة  على  الخميس،  من 
ياسين  آسر  الفنان  مع  العمل  في  وتشارك 
تصوير  أن  وأكــدت  بينهما،  تعاون  ثالث  في 
صحية  إجراءات  شهد  األخيرة  الفنية  أعمالها 
فيها،  العاملين  صحة  على  للحفاظ  مشددة 
الكاميرا  خلف  يعمل  من  كل  »كان  مشيرة: 
في  طبيب  هناك  كــان  كما  كمامة،  يرتدي 

موقع التصوير، والكثير من المعقمات«.
وعلينا  استثنائية،  بظروف  »نمر  وأضافت: 
أن نتوخى الحذر بشدة، لكن في نفس الوقت 
منازلنا،  في  محبوسين  نظل  أن  يمكن  ال 
لذلك يجب الموازنة بين اإلجراءات االحترازية 

ومواصلة الحياة بشكل طبيعي«.
وعندما  متفائلة  بطبعي  »أنا  أروى:  وقالت 
إلى  تحويله  أفضل  سلبي  لشيء  أتعرض 
الطريقة  هــي  وهــذه  وإيــجــابــي،  مفيد  ــر  أم
فهناك  الــفــيــروس،  مــع  بها  تعاملت  التي 
مع  التأقلم  ويجب  العائلي  للتقارب  فرصة 
فلم  للحياة،  حبنا  على  والحفاظ  يحدث  ما 
كورونا  انتشار  فترة  خالل  األزمة  بسوء  أشعر 
عائلتي  من  التقارب  في  استغللتها  ألنــي 
وتناول  الرسم  في  وقتي  وقضيت  وأصدقائي، 
أرغب  كنت  فنية  أعمال  ومشاهدة  الطعام 

مشغوال،  كــان  وقتي  لكن  مشاهدتها  في 
الحظر  بفترة  استمتعت  أنني  أعتقد  لذلك 
ولم أشعر بملل«. وقالت الفنانة المصرية إن 
العمل  هو  أدوارهــا  اختيار  في  معاييرها  أهم 
وتستمع  نفسيا  معهم  ترتاح  أشخاص  مع 
فني  عمل  في  المشاركة  ألن  معهم،  بالعمل 
ببناء عائلة وكسب أصدقاء جدد وليس  أشبه 
وأضافت  للمنزل،  والعودة  عمل  تأدية  مجرد 
النجوم،  بين  بترتيبها  نفسها  تشغل  ال  أنها 
مختلفة  ألدوار  توليفة  هو  فني  عمل  كل  ألن 
له  نجم  وكل  اآلخر،  أهمية عن  أحدها  يقل  ال 

جمهوره الذي يحبه ويقدره.
فتقول:  السينمائي  نشاطها  عــن  ــا  أم
تقديم  وأتمنى  قلبي،  في  دائما  »السينما 
لكن  المقبلة،  الفترة  خالل  سينمائية  أعمال 
أصبح  نعيشها  التي  الحالية  الــظــروف  مع 

المنصات اإللكترونية، وفي هذه  التركيز على 
عبر  درامية  مسلسالت  تقديم  أفضل  الحالة 
في  مكانها  رأيي  في  األفــالم  ألن  المنصات، 
المنصات،  من  أكثر  السينمائي  العرض  دور 
سينمائي  عمل  على  أتعاقد  أن  ــب  أرغ فال 
بالفعل  لعرضه  فرصة  على  يحصل  ال  جديد 
فيلم  عــرض  أنتظر  أنني  كما  السينما،  في 
انتهيت  والــذي  السينما،  في  ــا(  أوروب )أشباح 
ويشارك  فترة،  منذ  فيه  دوري  تصوير  من 
الفيشاوي  وأحمد  وهبي  هيفاء  بطولته  في 

ومصطفى خاطر وباسم سمرة«.
خالل  إطاللتها  أغلب  أن  أروى  وأوضحت 
أزيــاء  لمصممي  كانت  »الجونة«  مهرجان 
مصريين نظرا لصعوبة السفر من أجل اختيار 
عالمية  أزياء  دور  أو  عربية  دول  من  فساتين 

في ظل ظروف كورونا الحالية.

لمهرجان  والثالثون  السادسة  ــدورة  ال تنطلق 
إلى   7 من  الفترة  في  السينمائي«  »اإلسكندرية 

12 نوفمبر المقبل.
األمير  يرأسه  الذي  المهرجان  إدارة  واختارت 
ونقاد  لكتاب  المصرية  الجمعية  رئيس  أباظة 
ــراءات  إج لتناسب  ــالم  األف عــدد  تقليل  السينما 
بقاعات  الحضور  نسبة  وتحديد  والسالمة،  الوقاية 

العرض بنصف طاقتها فقط.
جديد  رداء  في  العام  هــذا  المهرجان  يأتي 
عصام  الكبير  الفني  الناقد  إلدارتــه  انضم  بعدما 
هذه  وتقتصر  الــدورة.  لهذه  فنيا  مستشارا  زكريا 
الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقتي  على  الــدورة 
المسابقة،  خارج  الرسمي  والبرنامج  والقصيرة، 
تكريمات  وعــدة  مميزة  أفالما  يتضمن  ــذي  وال
عبدالحي  اسم  تحمل  التي  السيناريو  ومسابقة 
برنامج  منها  برامج  عــدة  الــدورة  تضم  ــب.  أدي
اللبنانية ويتضمن أفالما  خاص لالحتفاء بالسينما 

الروائية  بالمسابقة  فيلمان  بينها  للشباب  مختارة 
فيلم  البرنامج  ويعرض  قصيرة  أفالم  و6  الطويلة 
بــغــدادي، بطولة  لــمــارون  بــيــروت«  يا  »بــيــروت 
الدورة  تحمل  الذي  العاليلي  عزت  القدير  الفنان 

اسمه.
بمناسبة  التعبيرية  السينما  وبرنامج خاص عن 
»عيادة  فيه  ويعرض  التعبيرية  السينما  مئوية 
السينما  كالسيكيات  من  كاليجاري«  الدكتور 
التي  التعبيرية  المدرسة  األفالم  وأهم  األلمانية 

أثرت على السينما في العالم كله.
القصيرة  الشباب  ألفــالم  خاص  آخر  وبرنامج 

بعضها يعرض بالمسابقة.
المخرج  بمئوية  العام  هذا  المهرجان  ويحتفي 
فيلمه  بعرض  فيلليني  فيدريكو  الراحل  العالمي 
الذي   )LA DOLCE VITA( فيتا«  دولشي  »ال 
والنجمة  ماستورياني  مارشيللو  بطولته  لعب 
الذي  الفيلم  أسرار  ندوة حول  وتقام  إيكبرج،  أنيتا 

تسجيلي  فيلم  يعرض  كما   ،1960 العام  عرض 
جديد عن الفيلم وفيلليني.

بمئوية  أيضا،  العام  هذا  المهرجان  يحتفل 
فهمي  عبدالعزيز  بالضوء  والرسم  التصوير  أستاذ 
كما  شوقي،  فريد  الراحل  الفنان  الترسو  وملك 
الدورة  تحمل  الذي  العاليلي  عزت  بالفنان  يحتفي 
الدغيدي  إيناس  المخرجة  المكرمين  وكل  اسمه 
والمخرج  التصوير  ومدير  عبداهلل،  صالح  والفنان 
كل  عن  كتبا  المهرجان  ويصدر  أحمد  محسن 

منهم.
 13 الطويلة  الروائية  األفــالم  مسابقة  تضم 
للكسر«  »قابل  المصري  الفيلم  بينها  فيلما 
مطاوع  حنان  بطولة  من  رشــوان،  أحمد  للمخرج 
ومجموعة من الوجوه الشابة. أما مسابقة األفالم 

القصيرة فتضم 20 فيلما.
الوقت  ضيق  »رغم  زكريا:  عصام  الناقد  يقول 
المهرجان،  فيها  يقام  التي  االستثنائية  والظروف 

االهتمام  على  ونركز  المتاح  أفضل  اخترنا  أننا  إال 
عروض  ومواعيد  البرنامج  واحــتــرام  بالتنظيم 
احترافي..  بشكل  عرضها  يكون  وأن  األفــالم، 
راعينا  متميزة  بأفالم  المهرجان  جمهور  ونعد 
على  الحياة  طبيعة  موضوعاتها  تناسب  أن 
شعوب  وثقافة  وتقاليد  وعادات  المتوسط  البحر 
شخصية  مع  وتتناغم  لتتفق  المتوسط  البحر 

المهرجان«.
»أونالين«  المهرجان  أفالم  بعض  عرض  وعن 
تماما،  ذلك  استبعدنا  وقد  »مستحيل،  زكريا:  قال 
كبيرة،  أفــالم  وجــود  مــع  صعبة  مسألة  ألنها 
أونالين  األفــالم  عرض  ترفض  توزيع  وشركات 
وسرعته  اإلنترنت  وإمكانات  القرصنة،  من  خوفا 
كلها  أيــضــا،  المهرجان  وإمــكــانــات  مصر،  فــي 
رغبتنا  عن  فضال  مرفوضا،  األمر  جعلت  صعوبات 
تعود  وأن  واقعي،  اليــف،  المهرجان  يكون  أن 

الحياة من جديد«.

أعلنت عن  كانت  المهرجان  إدارة  أن  إلى  يشار 
والختام..  االفتتاح  لحفلي  االحترازية  ــراءات  اإلج
الروماني،  المسرح  في  إقامتهما  تقرر  واللذين 
تابعة  شركة  تتوالها  احترازية  إجــراءات  وسط 
العروض  أماكن  تطهير  تتضمن  الصحة  لــوزارة 
التباعد  وتأمين  الكمامات  وتوفير  والفعاليات 

االجتماعي وغيرها من إجراءات.
حفلي  لحضور  فــرد   300 دعــوة  المقرر  ومــن 
يتسع  الذي  المسرح  في  المهرجان،  وختام  افتتاح 
كما  شخص،   1000 لنحو  العادية  الظروف  في 
مكان  في  المهرجان  فعاليات  جميع  عقد  تقرر 

واحد مع تطهيره بشكل متواصل.
المسرحي  الــمــخــرج  إخـــراج  مــن  الــحــفــالن 
الثقافة  وزيرة  السكندري محمد مرسي، بحضور 
محمد  اإلسكندرية  ومحافظ  عبدالدايم  إيناس 
العناني  خالد  واآلثــار  السياحة  ووزير  الشريف 

وعدد من الفنانين.

كيلي  إ.  ديفيد  األميركي  السيناريو  كاتب  يعود 
جديد  قصير  مسلسل  وهو  أندوينغ«،  »ذي  مع 

من بطولة نيكول كيدمان.
»بيغ  لمسلسله  الكبير  النجاح  بعد  ذلك  يأتي 
ليتل اليز«، فيما يتمحور المسلسل الجديد أيضا 
في  لكن  المخملي  المجتمع  تهز  جريمة  حول 

نيويورك هذه المرة، حسب »فرانس برس«.
الجديد  العمل  بين  عــدة  شبه  أوجــه  وثمة 

في  أو«،  بي  »إتش  عبر  األحد  بثه،  انطلق  الذي 
فاز  الذي  اليز«  ليتل  و»بيغ  المتحدة،  الواليات 
غلوب«  »غولدن  جوائز  بأربع  األول  موسمه  في 

وثماني جوائز »إيمي«.
ومن بين مواضع التشابه هذه، وجود مجتمع 
محددة  وقواعد سلوكية  المال  على  قائم  مصغر 
استقرار  خارجية وتضرب  إليه جهة  تدخل  بدقة، 
واحدا  األسرار  بعدها  لتكشف  برمتها،  المنظومة 

تلو اآلخر وتسقط األقنعة.
كذلك، يشكل المسلسل الجديد عودة نيكول 
المركب  دورها  عن  بجوائز  فازت  التي  كيدمان، 

في »بيغ ليتل اليز«.
شخصية  أندوينغ«  »ذي  في  كيدمان  وتؤدي 
دورا  تلعب  التي  النفسية  المعالجة  فريزر  غريس 
جماعية  البطولة  كانت  فيما  القصة،  في  مركزيا 
كيدمان  وأوضحت  اليــز«.  ليتل  »بيغ  في  أكثر 

المشاركة في إنتاج المسلسلين لقناة »فوكستل« 
األسترالية أن العمل الجديد »يتمحور بشدة على 

المسار النفسي لهذه المرأة«.
أما الممثل البريطاني هيو غرانت الذي يؤدي 
»إتش  لشبكة  في تصريحات  فاعتبر  زوجها،  دور 
بي أو« أن المسلسل الجديد هو »عمل تشويقي 
آمل  كبير  لغز  مع  االسكندنافية،  الطريقة  على 

بأن يؤتي بالنتيجة المرجوة منه«.

من  خصوصا  االسكندنافية  اللمسة  وتتجلى 
)»براذرز«  بير  الدنماركية سوزان  المخرجة  خالل 

والمسلسل القصير »ذي نايت مانجر«(.
من  الكثير  مؤلف  كيلي  إ.  ديفيد  ويحضر 
ماكبيل«  ــي  »آل بينها  الناجحة  المسلسالت 
بمشاركة  جديد  قصير  لمسلسل  و»غولياث«، 
»ناين  رواية  من  مقتبس  أيضا،  كيدمان  نيكول 

برفكت سترينغرز« لليان موريارتي.

الجونة - محمد علوش
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بنغازي- مريم العجيلي
كتابة  ــن  م السعيطي  مصطفى  الــكــاتــب  انــتــهــى 
علي  المخرج  سيبدأ  ــذي  ال الــهــف«  ــن  »زم مسلسل 

القادمة. الفترة  في  تصويره  حامد 
مصطفى  الــكــاتــب  وقـــال 
ــط«،  ــوس ـــ»ال الــســعــيــطــي ل
ــل  ــم ــع »ال إن  الـــثـــاثـــاء، 
ــارك  ــش الـــدرامـــي ســـوف ي
الفنانين  مــن  ــدد  عـ فــيــه 
سلوى  منهم  ــات،  ــان ــفــن وال
والفنان  ويقين  وياسمين 
وإبراهيم  بدر  فتحي  النجم 
ــرج المــيــن  ــ ــذافـــي وفـ ــقـ الـ
جمعة  ومياد  خنفور  وحمد 

بوذن«. وسالم 
أن  إلــى  السعيطي  ولفت 
بين  سيكون  »تصويرالعمل 
ــة،  وأوجــل ــا،  ــي أجــداب مدينة 
درامــي  عمل  وهــو  واجــخــرة، 
يــصــور تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
ويــؤرخ  الماضي  القرن  ستينات  خــال  الــواحــات  في 
زمان  منه  يخلو  ال  الــذي  والشر  الخير  بين  للصراع 
إلى  السعيطي  مصطفى  الكاتب  وأشــار  مكان«.  وال 
الذهبي،  العرجون  شركة  إنتاج  من  المسلسل  أن 
الشيخي  أصــمــيــدة  للفنانين  الــديــكــور  وهــنــدســة 

عبدالوهاب«. وجمال 

»زمن الهف« عمل درامي »زمن الهف« عمل درامي 
للكاتب مصطفى السعيطيللكاتب مصطفى السعيطي

● أروى جودة

● مصطفى السعيطي

● بوستر فيلم 
“ال دولشي فيتا” لفيدريكو فيلليني

● من فعاليات أيام المهرجان

● من فعاليات أيام المهرجان

● يسرا
بعد جدل ساخن حول تكريم ممثل فرنسي مؤيد  لالحتالل اإلسرائيلي:



فيفي
قفز املرمىاملرمى لفروسية  العبور  بطولة  بنجاح  اختتمت 

رابطة  عليها  وأشرفت  نظمتها  التي  الحواجز 
أندية فروسية قفز الحواجز بنغازي، وبمشاركة 
بنغازي  و»شهداء  أبوعطني«  »شهداء  أندية 
الرحبة«  و»شهداء  المتوسط«  و»فرسان 
األصايل«،  و»مدرسة  العسكري«  و»االتحاد 
وتوج ببطولة الكبار الفارس عبداإلله العبيدي 
مع جواده نجم، واجتاز الحواجز بـ8 أخطاء بزمن 
54.57 ثانية، وجاء ثانيًا الفارس عالء القداري، 
الفارس  »المتوسط«  فئة  ببطولة  توج  كما 
صهيب المنصوري مع الفرس جيانا بعد اجتازه 

ثانية،   60.09 زمن  وفي  أخطاء،  دون  الحواجز 
وعد  الفرس  مع  بعيو  حمد  الفرس  ثانيًا  وجاء 
واجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 50.06 ثانية، 
وثالثًا ساطي اجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 
الشيخي  محمد  الفارس  ورابعًا  ثانية،   50.85
واجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 65.89 ثانية.

توج ببطولة الناشئين الفارس عبدالرحمن 
نقطة،   54 برصيد  رعود  جواده  مع  القزيري 
الفارسة  ثانيًا  وجاءت  ثانية،   34.50 وبزمن 
رؤية الفرجاني مع ماتهاب برصيد 54 نقطة، 
في زمن 35 ثانية، وثالثًا الفارس عبدالمهيمن 
العبيدي مع ياسمين برصيد 54 نقطة، بزمن 
35.22 ثانية، ورابعًا الفارس همام الديب مع 

جواده أسطورة.
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ترقب النطالق 
املوسم املتعثر

الحدث

زين العابدين بركان

تسود  والتفاؤل  واالنتظار  الترقب  من  حالة 
الموعد  تحديد  انتظار  في  الكروي  المشهد 
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  النطالق  النهائي 
الراكدة  المياه  وتحريك  الجديدة  نسخته  في 
للدوران بعد طول توقف،  الكرة  وعودة عجلة 
المحلية  الفرق  غالبية  أبدت  أن  بعد  خاصة 
جديتها في انطالق الموسم وكسر حالة الملل 
والرتابة ووضع حد لفترة الفراغ السلبية التي 
سلبية،  تداعيات  من  خلفته  وما  بها  مرت 
وتعويض مواسم الضياع العجاف التي ضاعت 

هدرًا من الرصيد الكروي.
للموسمـ  الفرق تحضيراتها  وقد بدأت كل 
الفنية،  وأجهزتها  قياداتها  هويات  وأعلنت 
وتعاقدت مع العبيها، ولم يقتصر بدء اإلعداد 
والتحضير على الفرق األربعة التي ستمثلنا في 
بل شملت كل  المرتقبة،  األفريقية  المشاركة 
الفرق التي بدأت في سباق مع الوقت والزمن 
الجميع  وسيكون  المبعثرة،  أوراقها  للملمة 
مستفيدًا من هذه العودة واالنطالقة الجديدة 
غبار  ينفضون  بدؤوا  الكرة  فحكام  للموسم، 
في  بدأت  والمالعب  صافراتهم،  عن  الزمن 
المباريات،  واحتضان  الستقبال  جاهزية  حالة 
وخلف  المدرجات  صمت  أمام  كانت  إن  حتى 

األبواب المغلقة.
حساباتهم  مراجعة  في  بدؤوا  المدربون 
واتحاد  المساعدة،  الفنية  أجهزتهم  واختيار 
الكرة كسر حاجز الصمت بإعادة تشكيل لجانه 
التي ستشرف على المسابقة الكروية، وأصبح 
أمام تحدٍ حقيقي في انتظار الكشف واإلفصاح 
والجمهور  الجديدة،  المسابقة  صيغة  عن 
صافرة  انطالق  وتوق  بشوق  ينتظر  الرياضي 
وأمام  الشاشات،  خلف  من  والمتابعة  البداية 
على  بات  المتسارعة  والخطوات  الحراك  هذا 
األرجح أن تكون عودة منافسات الموسم قبل 
الموسم  انطالقة  لتكون  الحالي  العام  نهاية 
خير داعمة لخطوات االستقرار التي باتت تعم 
كل األرجاء، خاصة أن األجواء أصبحت مشجعة 
التفاؤل  على  وتبعث  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
واالطمئنان، ما يعني أن هذا الموسم ونهاية 
العام ومطلع العام الجديد سيكون عام عودة 
اللقاءات والمنافسات بين شباب الوطن الواحد 
بعد طول انتظار حتى وإن جاءت متأخرة، فهي 
ليعود  مجهواًل  مصيرها  يبقى  أن  من  أفضل 
موسم الكرة إلى الواجهة بعد تعثر عما قريب، 

ولكن بأي حال سيعود.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

ختام بطولة العبور لفروسية قفز الحواجز

القبائل«  »شبيبة  نـــادي  كــشــف 
مهاجمه  وصــول  موعد  الجزائري 
ــال إلــى  ــطــب الــلــيــبــي مــحــمــد ال
في  لالنتظام  تمهيدًا  الجزائر 
للفريق  الجماعية  التدريبات 
النــطــالق  ــدادًا  ــع ــت اس األول 
النادي  وقال  الجديد،  الموسم 
على  له  الرسمية  الصفحة  عبر 
في  تواجد  الليبي  الالعب  إن  »فيسبوك« 
بالجزائر،  الــرحــال  يحط  أن  قبل  تونس 
إلى  وصوله  لدى  الليبي  الالعب  وسيخضع 
اإلجباري  الصحي  للحجر  الجزائرية  األراضي 
إلى  العودة  قبل  األقل  على  أسبوعين  لمدة 

جو التدريبات الجماعية.
استعدادًا  تدريباته  الــنــادي  وسيستأنف 
كافة  بــحــضــور  الــجــديــد  الــمــوســم  ــالق  ــط الن
الالعبين، وسبق وأكد الطبال أنه في انتظار عودة 
بالفريق  قائاًل: »التحاقي  البالد  الرياضي في  النشاط 
كان متأخرًا بسبب عدة ظروف، لكن الحمد هلل نجحت 
في  ونجحت  غريب  بأنني  أشعر  لم  بسرعة،  التأقلم  في 
الفريق كأساسي، ولعبت نحو خمس مباريات  الوجود مع 
لثالثة  ممتد  القبائل  شبيبة  مع  وعقدي  هدفًا،  وسجلت 
بما  األمور  وكل  هنا،  جدًا  كبيرة  براحة  أشعر  لذا  أعوام، 
عامًا(   27( الطبال  ويعد  ممتاز«  بشكل  تسير  المالية  فيها 
»االتحاد«  انتظم مهاجم  المميزين، حيث  المحترفين  من 
السابق والمنتخب الوطني في تدريباته منذ انضمامه، 

وواصل االنتظام حتى بعد أزمة جائحة »كورونا«.

نجح رئيس االتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، في الفوز بمنصب 
نائب رئيس االتحاد األفريقي للكرة الطائرة عن المنطقة األولى بـ31 صوتًا 

مقابل 17 صوتًا لمنافسه التونسي فراس الفالح، وفازت برئاسة االتحاد 
السيدة بشرى حجيج من المغرب في انتخابات االتحاد األفريقي التي شارك 

فيها 54 دولة وتحصلت بشرى على 42 صوتًا مقابل 12 صوتًا 
للمصري عمرو علواني، كما قدم البكباك الشكر لكل من وقف مع 

ليبيا ومعه في االنتخابات.

طالب نائب رئيس الجمعية الليبية للدراجات، نبيل الشيباني، بأن تكون هناك ◆
شفافية في انتخابات االتحادات الرياضية الليبية، وأن تكون هناك مناظرات 

تلفزيونية لكل االتحادات في القنوات الليبية، وقال الشيباني في منشور له على 
صفحته الشخصية »فيسبوك« إنه »تابع باهتمام انتخابات االتحاد اإلماراتي 

للدراجات المنقولة مباشرة على الهواء وقبلها حوار تلفزيوني حول اللوائح 
والمعايير«، داعيًا »التباع أسلوب المكاشفة والمصارحة لكل مرشح ألي 

اتحاد رياضي«.

◆
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● منافسات قفز الحواجز في الفروسية

إلى  رسائل  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أرسل 
تسهيل  أجل  من  القدم  لكرة  الفرعية  االتحادات 
نطاق  في  الواقعة  األندية  ومخاطبة  إجراءات 
المدرجين  الالعبين  التحاق  بشأن  إشرافهم 
نوفمبر   5 يوم  المنتخب  بصفوف  بالجدول 
هم  المختارون  المحليون  والالعبون  المقبل، 
علي معتوق ومحمد مكاري ومعتز المهدي وخالد 
طرابلس«،  »األهلي  التركي  وعبدالحكيم  مجدي 
»النصر«،  الطلحي  وفتحي  فكرون  وصالح 
والطاهر بن عامر »األهلي بنغازي«، وربيع شادي 

»االتحاد«، وأحمد عزاقة »المدينة«.
إعداديًا  معسكرًا  سيجري  الوطني  المنتخب 
بعثة  وستغادر  بمصر،  اإلسكندرية  بمدينة 
المقبل  نوفمبر  شهر  من  الرابع  في  المنتخب 
نوفمبر  من  الخامس  من  المعسكر  ويبدأ 
االستوائية  غينيا  مباراة  موعد  حتى  ويستمر 
وستضم  نوفمبر،  من  عشر  الحادي  في 
»االتحاد  صبو  المعتصم  المحترفين،  قائمة 
المغربي«  »الرجاء  الورفلي  وسند  المنستيري« 
المنير  ومحمد  األردني«  »السلط  التربي  وأحمد 
»سموحة«  الترهوني  ومحمد  أنجليس«  »لوس 
والمعتصم  التونسي«  »الملعب  المقصي  وأحمد 
حسن  وبدر  براغا«  »سبورتينغ  المصراتي 
»الخليج  إيتو  ومهند  السعودي«  »البكيرية 

السعودي«.
علي  بن  أحمد  أيضا  القائمة  شملت  كما 
الهادي  والسنوسي  اإليطالي«  »كروتوني 
»الوداد  الالفي  ومؤيد  الكويتي«  »العربي 
التونسي«  »الترجي  الهوني  وحمدو  المغربي« 
ومحمد  سيتي«  »نيويورك  التاجوري  وإسماعيل 
طقطق  ومفتاح  التونسي«  »الصفاقسي  صولة 
»الفتح  سلتو  وأنيس  البورسعيدي«  »المصري 
المحترف  مع  اتصاالت  تجرى  كما  الرباطي«، 
تاون«  »ألدرشوت  مهاجم  بالتمر  محمد  الليبي 
يتأكد  أن  دون  اإلنجليزي  الثانية  الدرجة  بدوري 

حضوره من عدمه.
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  واختتم 
الليبي معسكره التدريبي ضمن محطته التدريبية 
التي  األسبوعين،  قرابة  واستمر  بتونس،  الثانية 
مدينة  محطة  في  وتحضيرات  أول  تجمع  سبقها 
االستعدادات  تكن  ولم  األولى،  التدريبية  زوارة 
والتحضيرات في مستوى الطموحات، حيث سارت 
عدد  وإلغاء  التوقفات  وأربكت  بطيئة،  بوتيرة 
منتخب  مباراة  بينها  الودية، ومن  المباريات  من 
المحترفين  الالعبين  عديد  وصول  وتعذر  توغو، 

وإصابة البعض منهم بفيروس »كورونا«.
الفني،  الجهاز  وحسابات  المعسكر  برنامج 

املنتخب يستدعي 10 محليني استعدادًا لغينيا االستوائية

بخوض  الوطني  المنتخب  خالله  اكتفى  الذي 
أيام  أجندة  ضمن  واحدة،  دولية  ودية  تجربة 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، فقد نتيجتها 
أمام منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين لهدف بعد 

أن كان متقدمًا بهدف.
الجديد  الفني  للجهاز  كافية  تكن  لم  التجربة 
على  للوقوف  المرجيني  علي  المدرب  بقيادة 
جاهزية الالعبين والتعرف عن قرب على قدراتهم 
مدى  المباراة  مجريات  وأبانت  وإمكاناتهم، 
الفراغ  بفترة  المتوسط«  »فرسان  العبي  تأثر 
أجواء  عن  وابتعادهم  الطويلة  والتوقف  السلبية 
تجربة  وكشفت  التنافسية،  والمباريات  المالعب 
جزر القمر األولى والوحيدة منذ فترة طويلة عن 
المباريات  مزيد  إلى  الوطني  الفريق  حاجة  مدى 
الالعبين،  لتجهيز  والجرعات  التجريبية  الودية 
الفريق  أن  خصوصًا  والتجانس،  التناغم  ولمزيد 
لمواجهتي  للتحضير  كافٍ  وقت  يفصله  يعد  لم 
قليلة  أسابيع  بعد  الحاسمتين  االستوائية  غينيا 
الجولتين  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر  خالل 

األفريقية  المجموعة  لتصفيات  والرابعة  الثالثة 
 ،»2022 الكاميرون  »كان  لتصفيات  العاشرة 
أواًل  الليبي  الوطني  المنتخب  سيستقبل  حيث 
من  التاسع  في  بمصر  االستوائية  غينيا  منتخب 
بأقل  بعدها  سيتحول  ثم  المقبل،  نوفمبر  شهر 
بملعبه  االستوائية  غينيا  لمواجهة  أسبوع  من 

بماالبو.
الودية  تجربته  خالل  ظهر  قد  المنتخب  كان 
بتشكيلة  القمر  جزر  منتخب  أمام  األولى  الدولية 

المرمى،  لحراسة  عزاقة  أحمد  من  كاًل  ضمت 
وعبدالرحيم  فكرون  وصالح  عكاشة  ومحمود 
وربيع  حسن  وبدر  المقصي  وأحمد  التريكي 
ومحمد  داقو  وعبداهلل  سالم  وعمران  الشادي 
معسكر  شهد  فيما  سلتو،  وأنيس  التاورغي 
تونس وجود باقي الالعبين، وهم فتحي الطلحي 
الالفي  ومؤيد  إيتو  ومهند  التريكي  وعبدالحكيم 
مينا  ويوسف  عامر  بن  والطاهر  القديري  وأحمد 
الغنيمي  ومحمد  بوعجيلة  ومهند  رجب  وبلقاسم 

ومعاذ العمامي وأنس المصراتي.
الوطني،  للمنتخب  اإلداري  المدير  وكشف 
المحترفين  الالعبين  عودة  الترهوني،  كمال 
راحة  إلى  المحليين  الالعبين  وعودة  ألنديتهم 
المنتخب  يعود  أن  على  قصيرة،  واستراحة 
مطلع  الثالثة  للمرة  جديد  من  للتجمع  الوطني 
قبل  تدريباته  وسيستأنف  المقبل،  نوفمبر  شهر 
عشرة أيام من موعد مباراة الذهاب األولى أمام 
تقام  أن  ينتظر  التي  االستوائية،  غينيا  منتخب 
بالقاهرة في التاسع من شهر نوفمبر المقبل، ثم 

موعد  حتى  بالقاهرة  تحضيراته  الفريق  يواصل 
اإلياب  مباراة  لخوض  غينيا  إلى  واإلقالع  السفر 
الثانية بماالبو في التاسع عشر من الشهر نفسه.

الجولتين  مباريات  ليبيا  منتخب  يخوض 
حتى   22 من  الفترة  في  والسادسة  الخامسة 
المنتخب  ويحتل  المقبل،  العام  من  مارس   30
العاشرة  المجموعة  في  الثالث  الترتيب  الليبي 
مباراتين،  خاض  أن  بعد  نقاط،  ثالث  برصيد 
الثانية  في  وفاز  تونس،  أمام  األولى  في  خسر 
المؤهلة  العالم  كأس  تصفيات  أما  تنزانيا،  على 
إلى مونديال »قطر 2022« عن قارة أفريقيا فإن 
األولى  الجولتين  منافسات  تخوض  سوف  ليبيا 
والثانية في الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو 
بالمجموعة  المتوسط«  »فرسان  ويوجد   ،2021
مصر  منتخبات  مع  التصفيات  في  السادسة 
فوقع  المحليين  منتخب  أما  وأنغوال،  والغابون 
النيجر  منتخبات  جانب  إلى  الثانية  المجموعة  في 
الديمقراطية،  والكونغو  برازافيل  والكونغو 

وستكون أولى مباريات المنتخب أمام النيجر.

محاوالت لضم محمد بالتمر مهاجم 
»ألدرشوت تاون« اإلنجليزي للمرة 

األولى دون تأكيد حضوره من عدمه

● لحظة ترفيهية بين العبي المنتخب الوطني في تدريبات سابقة

المرجيني يواصل العمل الفني واإلداري قبل معسكر نوفمبر لتعويض إخفاق التجمع األول لـ»فرسان المتوسط« في تونس
طرابلس - زين العابدين بركان

●الطبال

طرابلس - محمد ترفاس

فريق الكرة يسجل حضوره الدائم والمستمر منذ الظهور في دوري األضواء والشهرة.. ويقدم السري هدافاً تاريخياً للمسابقة

يصادف اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر 
أكتوبر الجاري، ذكرى مرور 67 عامًا على تأسيس نادى »المدينة 
القديمة« والعريقة والقلعة الحصينة أحد أبرز المدارس الكروية 
وأعرقها، التي لها جذورها في الحركة الرياضية في ليبيا، حيث 
شهد يوم التاسع والعشرين من أكتوبر تاريخ إشهاره وتأسيسه، 
بنادي  العتيد  الكرة  لفريق  حافلة  طويلة  مسيرة  مسجاًل 
»المدينة«، الذي لم يغب عن شمس دوري األضواء فـ»المدينة« 
الفريق الوحيد الذي سجل مشاركته في جميع نسخ المسابقة 
أي  في  غيابه  يسجل  ولم  له  رسمي  أول موسم  منذ  الكروية 
العالمة  نال  الماضية، وبالتالي  الطويلة  المواسم  موسم من 

الكاملة في عدد مرات تواجده في دوري األضواء.

ثالثة ألقاب.. وبداية مع بيليه
منذ  واألسود،  األبيض  الزي  أصحاب  »المدينة«  أبناء  نال 
مرتين  الوصيف  ولقب  مرات  ثالث  اللقب  األولى،  مشاركتهم 
إلى جانب تأهله للمربع الذهبي عدة مرات، فبعد أن تواصلت 
أي  دون  األولى  عشر  اإلحد  المواسم  في  األولى  مشاركاتهم 
حصاد وكانت بال تتويج، لكن سرعان ما جاء مواسم الحصاد عبر 
الموسم الكروي 75 – 76 فكان موسم الحصاد بهيجًا للفريق 
األسطورة  أنظار  تحت  »المدينة«  نجوم  تألق  حيث  العريق، 
طرابلس  بملعب  مبارياته  إحدى  حضر  الذي  بيليه  البرازيلية 
الدولي أمام فريق »األهلي بنغازي« في الرابع من شهر أبريل 
العام 1975 والتي تميزت بغزارة األهداف وأسفرت نتيجتها عن 
تعادل الفريقين بثالثة أهداف لكل منهما. حقق الفريق بطولته 
الموسم  في  مرة  ألول  تاريخه  في  األول  باللقب  وتوج  األولى 
الرياضي 75 - 76 بعد منافسة قوية جمعته ضمن دورة ثالثية 
برفقة »األهلي بنغازي« و»القرضابية« واقتصر التنافس بينه 
وبين »األهلي بنغازي«، حيث أسفر لقاء الذهاب األول ببنغازي عن 
التعادل السلبى دون أهداف، فيما فاز »المدينة« في لقاء العودة 

بطرابلس بهدفين لهدف أحرزهما كل من عبد الرازق أبوذيب 
وفتحي البكوش كازاتو، بقيادة المدرب البلغاري بيتر تيدوروف.

نوري السري الهداف التاريخي
نال »المدينة« اللقب الثاني في الموسم الرياضي 82 – 83 
عندما عاد الدوري الليبي لكرة القدم إلى الواجهة بعد توقف دام 
ثالث سنوات عقب ختام بطولة أمم أفريقيا العام 1982 بليبيا، 
واألول  تاريخه  في  الثاني  باللقب  »المدينة«  فريق  توج  حيث 
بعد استئناف النشاط الكروي والمسابقات المحلية عقب فوزه 
النهائية على فريق »األهلي طرابلس« بهدفين  المباراة  في 
لهدف بعد أن خالف كل التوقعات التي كانت تصب في مصلحة 
ألي  الموسم  ذلك  في  يتعرض  لم  الذي  طرابلس«،  »األهلي 
خسارة، لكن »المدينة« نجح في حسم المباراة النهائية لصالحه 
الحدادية  المنعم  ثنائية كل من عبد  بهدفين لهدف بفضل 
وعبد اهلل الخضار ليتوج باللقب الثاني في تاريخه بقيادة مدربه 
الوطني فرحات سالم، ويتوج نجمه وهدافه وقائد الفريق نوري 

السري بلقب هداف الموسم برصيد 17 هدفًا وهي المرة الرابعة 
التي يتوج فيها بلقب هداف الموسم ليصبح عميد الهدافين 
التاريخي  الهداف  وهو  الموسم  هداف  بلقب  تتويجًا  واألكثر 
وأفضل هداف في تاريخ الدوري الليبي من خالل حصوله على 
لقب هداف الدوري الليبي أربع مرات، منها مرتان متتاليتان خالل 
موسمي 74 – 75 و75 - 76 وقبلها موسم 72 – 73 وآخر تتويج 
للسري بلقب الهداف كان في موسم البطولة الثانية 82 – 83 

برصيد 17 هدفًا.

التتويج الثالث تحت أنظار مارادونا
الثالث  العنيد ليظفر ويتوج باللقب  عاد فريق »المدينة« 
ليظفر   2001  –  2000 الرياضي  الموسم  في  تاريخه  في 
دييغو  األرجنتينية  األسطورة  أنظار  تحت  الثالثة  بالبطولة 
أرماندو مارادونا، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  »الترجيح«  بركالت  »التحدي« 
وقاد  المليان،  علي  العبه  سجله  لهدف  بهدف  بالتعادل 

توج  الذي  أربيش  الحفيظ  عبد  مدربه  الثالث  للقب  الفريق 
ببطولة الدوري الليبي مع فريقه »المدينة« العبًا ثم مدربًا.

أول تتويج على مستوى الكأس
على صعيد منافسات بطولة كأس ليبيا توج فريق »المدينة« 
ألول مرة في تاريخه ببطولة كأس ليبيا في نسختها الثانية العام 
»الهالل«  فريق  على  النهائية  المباراة  في  فوزه  عقب   1977
بتوقيع  جاء  الذي  األخيرة  الدقيقة  في  بهدف  درنة  بملعب 
العبه حسن النيجيري، كما توج ببطولة ولقب الكأس الممتازة 
في الموسم الرياضي 2000 - 2001 عقب فوزه في المباراة 

النهائية على فريق »األهلي طرابلس«.

ظهور أفريقي أمام »األهلي« و»الترجي«
في  الليبية  القدم  كرة  بتمثيل  »المدينة«  فريق  حظي 
األفريقي  حضوره  سجل  حيث  األفريقية،  األندية  مسابقات 
األول العام 1977 ونجح في تحقيق أول انتصار أفريقي له على 
حساب فريق »أولمبيك نيامي« حين فاز ذهابًا بنيامي بأربعة 
أهداف لهدفين، فيما تعادل إيابًا بطرابلس بهدفين لهدفين 
المصري  »األهلي«  أمام  غادره  الذي  الثاني  الدور  إلى  ليتأهل 
عقب خسارته ذهابًا بالقاهرة بسبعة أهداف لهدفين، غير أن 
»المدينة« رد اعتباره في لقاء اإلياب بطرابلس وتفوق بهدف 
نجمه عبد الوهاب الشبل، ثم شارك للمرة الثانية العام 1984 
تعادله  الفاسي« عقب  »المغرب  أمام  األفريقي  السباق  وغادر 
ذهابًا بطرابلس دون أهداف وخسارته بالمغرب بهدفين لهدف 
الدور  خالل  ونجح  الثالثة  للمرة  األفريقي  حضوره  سجل  ثم 
األول في الترشح على حساب بطل غينيا االستوائية، لكنه غادر 
المنافسة األفريقية أمام »الترجي« التونسي عقب خسارته ذهابًا 
بالمنزه بأربعة أهداف وفوزه بطرابلس إيابًا بهدفين لهدف، 
مناسبتين،  في  أفريقيا  كؤوس  كأس  بطولة  في  شارك  كما 
حيث غادر في مشاركته األولى العام 1978 المنافسة أمام فريق 
»نصر حسين داي« الجزائري وفي المشاركة الثانية العام 1991 

غادر المنافسة أمام فريق »األسود« بطل نيجيريا.

الوسط - زين العابدين بركان

ـ»67« ويستعيد ذكريات بيليه ومارادونا »املدينة« يحتفل بعيد تأسيسه ال

● مارادونا يسلم درع الدوري للمدينة

● المدينة في لقاء سابق مع األهلي المصري بقيادة حسن حمدي

● البكباك
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األجواء  وتنتعش  الراكدة  المياه  لتتحرك  الماضية 
المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن  الحديث  ويعود 
الموسم  في  الكروية  النسخة  عليها  ستكون  التي 
الجديد، حيث القت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من 
االرتياح من الوسط الرياضي في ليبيا، خاصة بعد 

ومن  مؤخرًا،  حدثت  التي  واالنفراجة  الهدوء  حالة 
بينها توقف الحرب والتعايش مع جائحة كورونا في 
العربية  البطوالت  العالم وانطالق واستئناف أغلب 

واألوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.
إلى  العودة  على  الجميع  وشجع  حفز  هذا  كل 
هناك  يكون  ويكاد  التنافسية،  وأجوائها  المالعب 
بنظام  الدوري  إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه 
والتنقل  الحركة  لصعوبة  األربع  أو  المجموعتين 
على أن يتأهل األول والثاني في كل مجموعة إلى 
المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم، وينتظر 
الفترة  القدم خالل  لكرة  الليبي  االتحاد  أن يكشف 
القريبة المقبلة تفاصيل وخارطة طريق رحلة العودة 
لكرة  الليبي  الدوري  الكروي.  النشاط  الستئناف 
القدم العريق الذي انطلقت طبعته ونسخته الكروية 
األولى قبل أكثر من نصف قرن وتحديدًا في الموسم 
الرياضي 63 - 64 لم يعرف االستقرار ولم يهدأ له 
بال وال حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة، 
مواسم  شهد  كما  عديدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف 
توقف  عجاف،  وأخرى  زاهية  ذهبية  وفترات  مثيرة 
وتوقف  مرات  عدة  وتعثر  الكروي  الموسم  خاللها 
عند منتصف المشوار وتعرض للتوقف واإللغاء في 
منتصف الطريق كان آخرها الموسم الماضي الذي 

توقف على مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

كشف االتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهات مختلفة 
نهاية  قبل  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  إلعادة 
الجديد  الموسم  الجاري، حيث أصبح انطالق  العام 
على المحك، شرط استقرار الوضع الصحي من أجل 
سالمة الجميع، لذا وضع اتحاد الكرة صيغة تنظيم 
المسابقة لألندية المشاركة، بعد اعتمادها رسميًا 
من قبل لجنة المسابقات، ويتوقف شكل المنافسات 
أربع  أو  المجموعتين  بنظام  الدوري  بإقامة  إما 
مجموعات لصعوبة الحركة والتنقل، على أن يتأهل 
األول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي 

لتحديد هوية بطل الموسم.
يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس االتحاد األفريقي 
إقامة  تأجيل  أحمد  أحمد  »كاف«  القدم  لكرة 
منافسات بطولة كأس األمم األفريقية »كان«، التي 
كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، لتقام 
في يناير 2022، حيث ينافس »فرسان المتوسط«، 
المؤهلة  بالتصفيات  العاشرة  المجموعة  ضمن 
منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم   ،»2021 لـ»كان 
موعد  وتحديد  االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا  تونس 
جديد لبطولة أمم أفريقيا للمحليين »الشان« التي 

جانب  إلى  أيضًا،  المتوسط«  »فرسان  لها  تأهل 
تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
الكونفدرالية، بعد انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي 
أبرزها  األمور،  من  عدد  لحسم  الفيديو  تقنية  عبر 
الذي  األمر  والمنتخبات،  األندية  بطوالت  مصير 

الستعادة  قوية  فرصة  األهلية  االتحادات  سيمنح 
طويل  توقف  بعد  المعطلة،  نشاطاتها  وممارسة 

ضرب دول العالم بسبب جائحة »كورونا«.
في  ورغبته  نيته  بشأن  تحرك  الليبي  االتحاد 
ثم  ومن  الجديد،  الكروي  الموسم  وانطالق  إقامة 

»كاف«  األفريقي  االتحاد  تهديد  أزمة  من  الخروج 
أفريقيا  بطوالت  من  الليبية  األندية  باستبعاد 
الموسم المقبل لتجاوز المدة المسموح بها لغياب 
لوضع  المساعي  جاءت  لذا  المحلية،  المسابقات 
الفترة  المشهد طوال  الذي ساد  الركود  لحالة  حد 

الدوري الليبي املمتاز يبحث العودة الرسمية قبل نهاية 2020
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● صراع على الكرة في أخر نسخة من دوري األضواء والشهرة● األخضر في منافسات سابقة بالدوري الممتاز

الرباعي األفريقي جاهز لدوري األبطال والكونفدرالية في املوسم الجديد

سلتو يطوي صفحة »االتحاد السكندري« 
مع »الفتح الرباطي« المغربي

الليبي، أنيس  الدولي  وّقع المهاجم 
الرباطي«  »الفتح  لــنــادي  سلتو، 
المغربي على عقد انتقال حر يمتد 
لمدة ثالثة مواسم، وفي تغريدة 
الشخصي  حسابه  على  لسلتو 
عبر »فيسبوك« قال »إن شاء 
اهلل أقدم اإلضافة المطلوبة 
في نادي الفتح، وأسهم في 
األفريقية  البطوالت  جميع 
والمحلية.. وما توفيقي إال 
باهلل«، وخاض سلتو تجارب 
احتراف في »النجم الساحلي« 
و»االتحاد السكندري« قبل أن 
يحط الرحال بنادي »الفتح 
في  المغربي  الرباطي« 
جديدة،  احترافية  تجربة 
ويأمل سلتو أن تتيح له الفرصة مع »الفتح« 
جلوسه  ــدم  وع الفني  مستواه  إظهار  في 
»االتحاد  في  حدث  كما  البدالء،  دكة  على 
مفضاًل  المصري،  بالدوري  مؤخرًا  السكندري« 
الفريق  لمغادرة  مستحقاته  جميع  عن  التنازل 

احتجاجًا على ذلك.
تواجد  المقبل  الموسم  سيشهد  المغربي  الدوري 
ثالثة محترفين وهم سند الورفلي مع »الرجاء البيضاوي« 
في  سلتو  وأنيس  المغربي  ــوداد«  »ال في  الالفي  ومؤيد 
الرابع  المحترف  فسخ  أن  بعد  المغربي  الرباطي  »الفتح« 

المعتصم أبو شناف عقده مع فريق »وداي زمزم«.
السكندري«  »االتحاد  نادي  في  داخلية  أزمة  وتصاعدت 
عجزت  عندما  سلتو،  أنيس  الليبي  المحترف  مشوار  أنهت 
المصري  القدم  كرة  اتحاد  إدارة  المكلفة  الخماسية  اللجنة 
عن تسهيل جلب المحترفين في األندية عقب قرار استئناف 
مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم بعد توقف طويل 
األمر  أربعة أشهر بسبب جائحة »كورونا«،  امتد ألكثر من 
لتسديد مستحقات العبيه  »االتحاد«  نادي  إدارة  دفع  الذي 
المحترفين كاملة رغم غيابهم وعدم انتظامهم في صفوف 
الفريق بعد أن ظلوا عالقين في بالدهم بسبب توقف حركة 
الطيران قبل أن تعود قلياًل، إال أن اللجنة الخماسية لم تساعد 

األندية في استقدام العبيها.
من بين هؤالء المحترفين بصفوف »االتحاد السكندري« 
المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو، وله مستحقات مالية 

األوغندي  لزميله  دوالر  ألف  و320  دوالر  ألف   280 بقيمة 
صامويل أكوي و150 ألف دوالر للتوغولي ويلسون أكاكبو، 
مما يساوي 750 ألف دوالر، بما يوازي 12 مليون جنيه مصري، 
إال أن سلتو نجح في الوصول إلى »االتحاد السكندري« وقام 

بتسوية األمر عبر تنازله عن جميع مستحقاته لدى النادي.
حيث  بالفريق،  زمالئه  باقي  إلى  سلتو  وانضم  وسبق 
تنازلوا جميعًا عن نسبة 50 % من مستحقاتهم المتبقية لهذا 
منافسات  توقف  تأثره سلبًا من  بعد  للنادي  دعمًا  الموسم 
الدوري بسبب جائحة فيروس »كورونا المستجد«، الذي أوقف 
لالعبي  تبقى  بأسره، حيث  العالم  في  الحياة  جميع مظاهر 
سدد  بعدما  السنوية  عقودهم  قيمة  من   %  35 »االتحاد« 
النادي ما يقرب من 65 % من قيمة عقودهم، وثمن مجلس 
هذه  مصيلحي  محمد  برئاسة  السكندري«  »االتحاد  إدارة 
التي  التي عكست تقديرهم لألزمة  الالعبين،  المبادرة من 
تمر بها البالد والنادي معًا. »الفتح الرباطي« هو نادٍ رياضي 
مغربي من مدينة الرباط، ويعد من أقدم األندية المغربية، 
حيث تأسس باسم »األولمبي المغربي الرباطي« العام 1919 
من طرف بعض المقاومين، وقد تم إنشاء فرق في المغرب 
قبل 1919، لكنها كانت أندية بمؤسسين أجانب معظمهم 
»سبورتينغ  فرق  مثل  واإلسبان  الفرنسيين  المعمرين  من 
المغربي«  الرياضي  و»االتحاد  ماروكي«  و»إسبانو  تطوان« 

و»الراسينغ« الرياضي.
فاز »الفتح الرباطي« بالدوري المغربي قبل االستقالل 7 
مرات، أعوام 1920 - 1921 - 1923 - 1926 - 1930 - 
1936- 1937-، وفي العام 1946 قرر المكتب المسير إعادة 
تجديد فريق »األولمبيك المغربي« لكي يواكب النهضة التي 
عرفتها كرة القدم الوطنية آنذاك بعد تأسيس عديد الفرق 
في تلك الحقبة، فقرروا تغيير اسم الفريق من »األولمبيك 
من  وكان  الفرنسية،  األوســاط  في  والمعروف  المغربي« 
الضروري تغيير شعاره ألن شعاره السابق كان مخصصًا فقط 
لـ»األولمبيك المغربي« هذه النقطة التي لم ترد أن تعترف 
بها الجامعة الفرنسية، علمًا بأن الفريق الرباطي لم يندمج 
مع أي فريق قبل االستقالل وكان تغييره للشعار اضطراريًا 
ألنه مخصص للفريق السابق. كان التأسيس الثاني لفريق 
دون  لكن   ،1932 العام  الحالية  بألوانه  الرباطي«  »الفتح 
التسجيل ضمن لوائح الجامعة الفرنسية لكرة القدم آنذاك 
احتجاجًا على عدم اعترافها بهوية النادي األولى واعتراضها 
على شعار النادي الجديد الذي هو عبارة عن تشكيل على هيئة 
تاج يرمز لعرش مملكة المغرب، وبالتالي موقف سياسي في 

إطار رياضي للتعبير عن رفض االحتالل الفرنسي.

»خليج سرت« يستعين 
بجمال خميس

عـقد بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة مؤتمر صحفي 
برئاسة  »كورونا«  فيروس  جائحة  ألزمة  العليا  للجنة 
المبروك  اللجنة  وعضو  البوسيفي،  حسين  اللجنة  رئيس 
الرياضي،  النشاط  إعالن عودة  الذي تم خالله  المصراتي، 
الصحفي  المؤتمر  استُهل  وقد  الصحي،  البروتوكول  وفق 
األزمة،  لجنة  أعدته  الذي  الصحي،  البروتوكول  بإعالن 
العامة  الهيئة  من  حرصًا  يأتي  الذي  مادة،   19 المتضمن 
للشباب والرياضة على سالمة جميع الكوادر اإلدارية والفنية 
والطبية في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية. وخلصت 
اللجنة إلى ضرورة إصدار بروتوكول صحي يهدف إلى وضع 
الضوابط واإلجراءات االحترازية التي تسهم بشكل فعال في 
حماية القطاع الرياضي والشبابي، والحد من انتشار فيروس 
»كورونا« وفقًا إلجراءات ملزمة التنفيذ والتقيد بها من قبل 
جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، وتضمن البروتوكول 
وإقامة  والتدريبات  المنافسات  إقامة  أماكن  ضرورة تحديد 
وسائل  استعمال  وعدم  المفتوحة  األماكن  في  التدريبات 
في  أشخاص  ثالثة  تضم  لجنة  وتشكيل  الجماعي،  النقل 
كل اتحاد رياضي تكون مسؤولة عن توفير كافة الشروط 
االحترازية وإقامة محاضرات توعوية وإجراء الكشف الصحي 

سالمتهم  من  للتأكد  الفنية  واألطقم  الرياضيين  لجميع 
والمحافظة على تعقيم أماكن التدريبات.

رياضي  لكل  شخصية  ومعدات  أدوات  تخصيص  أيضًا 
والتزام األشخاص داخل القاعات بارتداء الكمامات وضرورة 
توفير مواد التنظيف والمطهرات وتجنب المصافحة والعناق 
أثناء التدريبات واإلكثار من شرب المياه وإغالق كافة غرف 
يسمح  وال  المياه،  ودورات  والمراحيض  المالبس  تغيير 
باستعمالها نهائيًا والحرص على تنسيق الدخول والخروج 
الصحي،  بالحجر  وااللتزام  االختالط  عدم  على  والحرص 
ويمنع تواجد الجمهور الرياضي والسعي إلى بث المنافسات 
الرياضية عبر وسائل اإلعالم والمتابعة الدورية من قبل لجنة 

األزمة.
إجابة لمسؤول جريدة  بعد ذلك فتح باب األسئلة وفي 
البروتوكول؟  لهذا  متابعة  هناك  ستكون  هل  »الوسط«.. 
أجاب حسين البوسيفي رئيس اللجنة أنه ستكون هناك لجان 
النشاط وستكون  لمتابعة أي نشاط رياضي، ومراقبة هذا 
هناك مراسلة من لجنة األزمة ألي نشاط رياضي وسيكون 
االحترازات  بهذه  اإلخالل  حالة  وفي  اللجنة،  مراقبة  تحت 
الصحفي  المؤتمر  استمر  وقد  النشاط،  هذا  إيقاف  سيتم 
ألكثر من ساعة ونصف الساعة، وتم خالل اإلجابة عن أسئلة 
اإلعالميين، التي تضمنت ما ورد في البروتوكول والكيفية 

التي من خالل ستتم مراقبة تنفيذه.

إعالن البروتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي
● المصراتي رفقة البوسيفي في مؤتمر عودة النشاط

باشرت الفرق الليبية األربعة المشاركة في 
والكونفدرالية  األبطال  دوري  مسابقتي 
تدريباتها، كما تم التعاقد والتجديد مع عدد 
من الالعبين لتدعيم الصفوف، سبق وأعلن 
للمشاركة  فرق  ترشيح ستة  الليبي  االتحاد 
الخارجية،  والمنافسات  المسابقات  في 
منافسات  ففي  الجديد،  الموسم  خالل 
دوري أبطال أفريقيا يشارك فريقا »النصر« 
كأس  مسابقة  وفي  بنغازي«،  و»األهلي 
يشارك  »الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد 
وفي  و»االتحاد«،  »األهلي طرابلس«  فريقا 
فريقا  يشارك  العرب  أبطال  دوري  مسابقة 

»المدينة« و»الهالل«.

األهلي بنغازي
وقام  أفريقيا  أبطال  دوري  في  سيشارك 
لهذه  استعداداً  اإليجابية  الخطوات  بعديد 
المشاركة، حيث تعاقد مع عدد من الالعبين 
الجدد أبرزهم الحارس مراد الوحشي والشامخ 
النائلي  وسعيد  المنتصر  وإبراهيم  العبيدي 
الشريف  طه  والمهاجم  أبوعقيلة  وأبوبكر 
والمدافع حامد الثلبة والمدافع الدولي أحمد 
بودبوس  وإبراهيم  مرسال  وجبريل  شلبي 
طاقم  مع  التعاقد  تم  كما  جبارة،  وسعد 
تدريبي صربي متكامل لمدة ثالثة مواسم، 
اإلدارة  مجلس  رئيس  تصريحات  وبحسب 
هذا  جلب  من  الهدف  فإن  السعيطي  خالد 
األول  للفريق  الفني  االستقرار  هو  الطاقم 
وتكوين وتأهيل وتدريب العبين داخل النادي 
حتى يكونوا رافداً مهمًا للفريق األول وتكوين 
فريق للمستقبل، ويتكون الطاقم التدريبي 
الصربي من ديجان ارسو مديراً فنيًا، وميلك 
ماركو مساعداً أول، وأنيس الربيعي مساعدًا 
ثانيًا، وكيرشك الكسندر معداً بدنيًا، وستيفان 
وفالديمير  حراس،  مدرب  رادولوفيتش 

انتونوفيتش طبيبًا للفريق.
باشر  بنغازي«  لـ»األهلي  األول  الفرق 
تدريباته بملعبه بحي الزيتون دون حضور 
الجمهور بحسب قرار اللجنة العليا لمكافحة 
»كورونا«، ويشرف على التدريبات المدرب 
البدني  والمعد  اجعودة  عمر  الوطني 
بعد  الفريق  توجه  لحين  أبوخشيم  أحمد 
الطاقم  إشراف  تحت  خارجي  لمعسكر  أيام 

وقعت  ذلك  جانب  إلى  الجديد،  الصربي 
الالعبين  من  عدد  مع  عقودًا  النادي  إدارة 
العبي  من  عدد  عقود  وجددت  الجدد، 
كانوا  العبين  عن  واستغنت  األول،  الفريق 
البقرماوي  جبريل  وهم  الفريق  ركائز  من 
ورمضان  المجبري  وحسن  الطويل  وعلي 

بوشعالة وعلي رزق وسند الشوشان.

النصر
أفريقيا وكان  أبطال  سيشارك في دوري 
ليبية  فرق  أربعة  مشاركة  في  الفضل  له 
الموسم المقبل بوصوله إلى المربع الذهبي 
الموسم الماضي رغم أنه يعيش وضع غير 
للمشاركة  واستعداده  وماليًا،  إداريًا  مستقر 
متأخرة  جاءت  األبطال  دوري  بطولة  في 
وفي انتظار ما ستسفر عنه انتخابات مجلس 
اإلدارة التي ينتظرها ملف دعم صفوف فريق 
»النصر« بعد أن ترك بسبب التخبط اإلداري 
أهم العبيه خالد مجدي ومعتز المهدي وعبد 
اهلل بلعم الذين تركوا الفريق وتعاقدوا مع 

»األهلي طرابلس«.
إشراف  تحت  تدريباته  باشر  »النصر« 
مدربه السابق الشاب محمد الككلي والمعد 
البدني الدكتور عبد العزيز امديقش، حيث 
أعلنت اللجنة التسييرية تجديد التعاقد مع 
الككلي لمدة موسم آخر وذلك بعد نجاحه 
مع الفريق في الموسم الماضي ووصوله إلى 
الدور ربع النهائي في المشاركة األفريقية، 

الفني  االستقرار  قرار  أن  اللجنة  وأكدت 
وموافقة  الفنية  اللجنة  تقرير  على  بناء  جاء 
الطموحات  لتحقيق  سعيًا  التسييرية  الجنة 
تنتظره  الفريق  أن  خصوصًا  المرجوة، 
على  الجديد  الموسم  في  مهمة  تحديات 
وقد  والمحلية،  األفريقية  األصعدة  جميع 
تعاقدت إدارة النادي مع عدد من الالعبين 

وتجديد عقود البعض منهم.
سليمان  مع  جديدة  عقود  وأبرمت 
الجبل«  »شباب  فريق  من  قادمًا  سعيد 
قادمًا  العالم  والساعدي  موسمين،  لمدة 
ومحسن  مواسم  ثالثة  لمدة  الصداقة  من 
عامر  والمهاجم  »التحدي«  من  األوجلي 
طرابلس«،  »األهلي  من  قادمًا  التاورغي 
وعماد الدين الشاعري القادم من »دارنس« 
قادمًا  باللي  ومحمود  مواسم،  ثالثة  لمدة 

من »التحدي« لمدة موسمين.

األهلي طرابلس
دأبت إدارة نادي »األهلي طرابلس« على 
تطعيم الفريق األول بعديد الوجه الجديدة 
حيث  »الكونفدرالية«،  في  المشاركة  قبل 
باشر الفريق التدريبات تحت إشراف المدرب 
سامي  ومساعده  الدهماني  عماد  الوطني 
للحراس  مدربًا  شنقب  ومصباح  القعيد 
وعقبة السالمي معدًا بدنيًا، كما تولى وليد 
وحسين  االداري  المدير  مهمة  السباعي 

طليش مهمة اداري الفريق.

من  أكثر  منذ  تدريباته  الفريق  باشر 
العقود  عديد  وجدد  وتعاقد  أسبوعين 
واستغني عن عدد من الالعبين، حيث تعاقد 
أبرزهم  المتميزين  الالعبين  من  عدد  مع 
خالد مجدي ومعتز المهدي وعبداهلل بلعم 
والحارس محمد نشنوش  ومحمود عكاشة 
خط  وفي  التركي،  عبدالحكيم  والحارس 
رزق  ومنصور  اجديدو  عبداهلل  الدفاع: 
ومحمود  الالفي  وربيع  ابحير  ومحمود 
عكاشة، كما تم تجديد عقد المدافع أسامه 
األواسط  من  العبين  وتصعيد  إشطيبه 
خط  وفي  جذور،  ومؤيد  األشهب  جهاد 
عرقوب  أبو  وعلي  بلعم  عبداهلل  الوسط: 
وعبدالرحمن  إسكندر  باهلل  والمعتصم 
عقد  وتجديد  فتحي،  ومحمد  أبوسنينه 
الالعب عبدالمعين خماج، وتصعيد العبين 
سفيان  الجناحين  مركز  في  األواسط  من 
الغنودي وعبدالرؤوف الشوشان، وفي خط 
مجدي  وخالد  الغنودي  محمد  الهجوم: 
األواسط  العب  وتصعيد  المهدي  ومعتز 
معتز أبوشينة، باالضافة إلى تجديد عقود 
ومحمد  كرواع  وأحمد  الزليطني  يحيى 
رجب،  وبلقاسم  عبدالباسط  ومعاذ  عادل 
طلحة  وهم:  اإلعارة  من  العبين  عودة  مع 
رزق وعلي معتوق وصالح الطاهر، وفسخت 
الرحمن  عبد  بالتراضي  الالعبين  عقود 
أحمد  والحارسين  عبود  ومعاذ  العمامي 

الفيتوري والبرجي.

االتحاد
»الكونفدرالية«؛  سيشارك في منافسات 
وأبرزهم  عناصره  جميع  بتثبيت  قام  لذا 
وناجي  سليمان  بن  وصهيب  زعبيه  محمد 
دارء وطالل فرحات وأيوب حمدي والمهاجم 
العزيز  وعبد  عيسى  ومعاذ  المريمي  محمد 
بالريش، مع تجديد الدماء عبر امحمد مفتاح 
ومحمد  العجيل  وإبراهيم  الكرامي  وبشير 
مخلوف وعبد اهلل ارحومة وحسن ماتا وعبد 
وتجديد  العموري،  ومعز  كراع  أبو  السالم 

عقود الحارس معاذ الالفي.
قبل  تدريباته  »االتحاد«  بدأ 
ملعب  في  أسبوعين  من  أكثر 
بملعب  وحاليًا  الدولي  طرابلس 
بنادي  السوكوني«  »المهدي 
المدرب  قيادة  تحت  »االتحاد« 
الجديد البرتغالي دا كوستا رفقة 
الحمروني  محمد  المساعدين 
ومحمد المولدي ومدرب الحراس 
وتتواصل  السنوسي،  أسامة 
تفاؤل  وسط  االتحاد  تدريبات 
بإعداد فريق يكون مؤهاًل لتحقيق 
محليًا  االتحاديين  طموحات 
معاذ  الالعبين  بحضور  وخارجيًا 
الالفي وسامي الغولة وعز الدين 
وجعفر  منصور  ومحمد  اليونسي 
المالك محمد وعبد  جبودة وعبد 
منصور  ومالك  العموري  المعز 
حسين  وأحمد  ساسي  ومحمد 
المنعم  وعبد  أبوحليقة  ومعاذ 
ومحمد  أوحيدة  ومحمد  العجيلي 

الخوجة  وعمر  حسين  بن  وإلياس  الطبيب 
مادي  وعلي  الكستا  ومحمد  كاره  ويوسف 
ومعتز  عبيد  المالك  وعبد  شلدون  وجهاد 
القاسم  أبو  شكاب وإيهاب المقلشي وعلي 
ومحمد  الفطيسي  ومحمد  سعد  وطارق 
فكرون  وأحمد  السويطي  ومحمد  مخلوف 
وعبد السالم أبوكراع وياسين جرافه وبهاء 

خالد.
المدرب دا كوستا ينوي تقليص عدد كبير 
من الالعبين واإلبقاء على القائمة المختارة، 
التي من خاللها سيخوض منافسات كأس 
المؤتمر  »الكونفدرالية«، وقد تعاهد خالل 
العقد  توقيع  لمناسبة  ُأقيم  الذي  الصحفي 
معه بأن يذهب بعيدًا، معلنًا قبوله التحدي 
في بلد يمر بظروف غير طبيعة وغير عادية.

طرابلس - الصديق قواس

● األهلي طرابلس أمام الوداد المغربي

»النصر« يضم سعيد والعالم واألوجلي 
والتاورغي والشاعري وباللي بعد تجديد الثقة 

ومد عقد المدرب الككلي لموسم جديد

»األهلي طرابلس« يحدث توازناً بين الصفقات 
الجديدة مجدي والمهدي وبلعم وعكاشة.. 

وتصعيد األواسط جهاد األشهب ومؤيد جذور

● سلتو

طرابلس - الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي »خليج سرت« مع المدرب 
الوطني جمال خميس، لتولي تدريب الفريق 

األول لكرة القدم بالنادي، ومساعده 
المدرب نورالدين العزومي، ومدرب 

الحراس الغزالي مسعود، ويعد المدرب 
جمال خميس من المدربين الشباب وله 
تجربة مع فريقي »المحلة« و»المدينة«، 

ويتميز بالجدية وقوة الشخصية وعدم 
السماح بالتدخل في اختصاصاته، 
وسيباشر »خليج سرت« استعداده 

للدوري الليبي لكرة القدم، الذي 
أكد االتحاد العام انطالقه. سبق 

وأوقف رئيس االتحاد الفرعي لكرة 
القدم بمنطقة »خليج سرت« 

محمد مسعود سليمان 
كافة األنشطة الرياضية 

واللقاءات لكافة 
األندية الرياضية 
الواقعة في نطاق 

اختصاصات االتحاد 
الفرعي بخليج سرت« الذي يضم أندية »سرت« 

و»أبوهادي« و»الوادي األحمر« و»النوفلية« 
و»هراوة« و»رأس النوف« و»البريقة«.

وقال نائب رئيس االتحاد الفرعي لكرة القدم 
»خليج سرت« عقيلة مصباح، في تصريحات 

خاصة إلى جريدة »الوسط«، »إن رئيس 
االتحاد وجه كتابًا لكافة إدارات األندية بإيقاف 

نشاطها الرياضي والتدريبات لحين إشعار 
آخر حرصًا، والتزامًا مع مؤسسات الدولة 

الليبية بالخصوص بسحب كافة الموافقات 
واألذونات بإقامة األنشطة الرياضية 

واللقاءات في نطاق خليج سرت«. كما عقد 
في مارس الماضي بقاعة اجتماعات نادي 

»خليج سرت« الرياضي، اجتماع موسع 
ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية 

سرت سالم عامر سالم، وعضو المجلس 
التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي، واللجنة 

اإلدارية لنادي »خليج سرت« الرياضي االجتماعي 
برئاسة أحمد سعد، ومدير إدارة اإلعالم 

والعالقات ببلدية سرت محمد األميل، ورئيس 
رابطة المعاقين سرت ورئيس وأعضاء االتحاد 

الفرعي للقوة البدنية سرت.
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القبيلة
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ليبيا األمسليبيا األمس

األغاني ليست سوى قصص وحكايات تُروى مُغنّاة. لكنّي قبل سماعي أغنية السيدة نجاة 
الصغيرة )ساكن قصادي وبحبه( لم أكن على وعي وأدراك بالعالقة بين االثنين، وال أعتقد 
أنني كنتُ الوحيد، وقتئذ، بين نظرائي وأندادي في ليبيا. فاالغنية المذكورة، رغم ما يخيّم 
العميقة تلك، في عقلي، بين  الهوّة  عليها من حزن واحباط وألم، كانت هي من جَسّرَ 

األغنية والحكاية.
»ساكن قصادي وبحبه« أغنية تَروي قصة حب من طرف واحد، ممثل في فتاة تقع في 
حب جار لها، يسكن في بيت مقابل لبيتها، وما تبنيه في خيالها من أحالم، إلى أن يصدمها 
الواقع فتستيقظ من أحالمها، ذات يوم، على زواجه من فتاة أخرى، فينهار ذلك الحلم دفعة 

واحدة فجأة مثل كثيب رمل.
كنتُ في مرحلة مبكرة من عمري، وكنتُ أسمع، عبر المذياع، السيدة نجاة تغنّي تلك 
األغنية، فتشدّني الحكاية، وأظل أتابعها تاركًا لخيالي رسم مشاهدها، مرافقًا جموح خيال 

االقتران  في  بيوم،  يومًا  الجميل،  حلمها  تبني  وهي  الفتاة 
بذلك الجار الوسيم، الذي، لألسف، ال علم له بوجودها.

قصّتي مع األغنية تلك، والتصاقها بذاكرتي ال تتوقف عند 
موجات  عبر  تبث  األغنية  أسمع  كنت  أنني  ذلك  الحدّ.  ذلك 
األثير، معتقدًا أن كلمة )قصادي( التي تعني أمامي أو قبالتي، 
تعني  )أوصادي(  المصرية  باللهجة  المغنية  تنطقها  والتي 
في  المعنيين  بين  الملحوظ  الفارق  ورغم  فؤادي.  أو  قلبي 
الكلمة، إال أنها »مشتْ معاي« بشكل عادي. فالجار الحبيب 
آنذاك- لم يكن يسكن قبالتها بل  الموعود -حسب فهمي 
قلب  في  الحبيب  سكن  من  وأبهى  أحلى  وهل  قلبها:  في 
المحب؟ لكن حين دخل التلفاز بيتنا تغيّر الحال، وشاهدتُ، 
ذات يوم، على شاشته، السيدة نجاة، واقفة في بيتها، بجانب 
النافذة، تراقب جارها -حبيبها الموعود، في تحرّكاته داخاًل 
وخارجًا من بيته، ثم حسرتها في يوم عرسه. وهناك، عرفت 
المصرية،  باللهجة  إلمامي  عدم  فيه  أوقعني  الذي  المقلب 

وعرفتُ، تلك اللحظة، أن كلمة »أوصادي«، منطوقة باللهجة المصرية هي »قصادي«، أي 
قبالتي. لذلك، وحتى يوم الناس هذا، كلما سمعتُ األغنية أو تذكرتها تتفتق ابتسامة مُرّة 
قلياًل على شفتيّ. ولم أجرؤ مطلقًا على البوح بالمطب الذي أوقعت نفسي فيه ألحد من قبل، 

من شدة خجلي على ما يبدو.
ولكن  دون سُكر،  مُرًّا، من  الذي شربته  المقلب  ليس  األغنية  عن  للحديث  دعاني  ما 
حقيقة أن األغنية المقصودة – القصة الحزينة، التي تتبع مشاعر صبية عاشقة وحلمها، ثم 
ثانيًا،  أما  أواًل.  الحلم فجأة، لم تكن مؤلفتها امرأة، بل كتبها رجل، هذا  انهيار صرح ذلك 
وحسب معلوماتي، فهو أن أهم كتّاب األغنية المصرية، الذين عرفتهم، رجال، وال علم لي 
بوجود امرأة بارزة بينهم، وسأكون ممتنًا جدًا لكل من يبدي رأيًا مخالفًا من القرّاء، ويتدخل 
مصححًا أو مذكرًا ومنبّهًا. وثالثًا، كيف تغيب المرأة المصرية عن ساحة تأليف األغاني -رغما 
عن العالقة الوجدانية الوثيقة بين المرأة والغناء عمومًا- في حين أنها حاضرة منذ زمن في 
الساحة الثقافية والفنية المصرية بمختلف تنوعاتها وأشكالها؟ رابعًا، وهذا مربط الفرس، 
كيف تظهر في ليبيا مؤلفة أغان موهوبة، تنافس أبرز مؤلفي األغاني من الرجال، اسمها 
بنت الوطن -هي المرحومة السيدة خديجة الجهمي- وتؤلف أغاني على مستوى فنّي راق، 
ما زالت تردد إلى اليوم، تثري بها وجداننا وتعيش في قلوبنا، وال تظهر نظيرة لها في مصر، 

آخذين بعين االعتبار الفارق الحضاري بين البلدين والساحتين الثقافيتين؟
الثقافية  ساحتنا  في  تتكرر  لم  فريدة،  ظاهرة  الجهمي  خديجة  المرحومة  أن  الحقيقة 
والفنية الليبية، لكنّي ال أعرف مؤلفة أغان في مصر نظيرة لها، يتغنى بأشعارها الغنائية 
كبار المطربين: أليس األمر مدعاة لالستغراب، والفتًا لالنتباه، ومثيرًا للتساؤل؟ وكيف حدث؟
بإمكانهم  إن غيري كثيرون  إن قلتُ  الصواب  أجانب  أنني ال  وأعتقد  إجابة،  أملك  أنا ال 
فهم  من  يمكننا  تفسير  تقديم  على  قــادرون  أو  ورأي،  معلومات  من  أسلفته  ما  تصحيح 

األسباب، ووضع األمور في سياق تاريخي موضوعي نستوعبه.
فهل من مبادر؟

جمعة بوكليب

سؤال ليس متأخرًا

ماذا: يمكن أن تقدمه من حلول إلخراج البالد من أزمتها؟

من: في ليبيا يسمح بأن تلعب القبيلة دورًا سياسيًا أو عسكريًا؟

أين: يقف دورها في اللعبة السياسية؟

متى: يتوقف أطراف الصراع عن توظيف القبيلة واستخدامها في 
استمرار األزمة؟

كيف: يمكن تحييد دورها وحصرها في القضايا االجتماعية؟

لماذا: يسعى البعض لتوريطها في الصراع السياسي الجاري؟

 كيم كارداشيان..
جدل عيد امليالد

في خضمّ أزمة »كورونا«، أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة 
انتقادات على مواقع التواصل االجتماعي.

وذلك بعدما استقّلت طائرة خاصة لالحتفال بعيد ميالدها األربعين، في 
جزيرة مدارية مع أقربائها. وكتبت »ال أظنّ أن أحدا منّا كان قبل كوفيد يقدّر 

فعال فرصة السفر ولقاء األهل واألصدقاء في مكان 
آمن«، ناشرة صورا »لهذه الرحلة التي تسنّى لنا 

خاللها االدّعاء لفترة وجيزة بأن األمور عادت 
إلى طبيعتها«. وأفادت مواقع متخصصة في 

أخبار المشاهير، مثل »إي!« و»تي أم زي« بأن 
كيم اصطحبت معها، في جملة المدعوين، 

شقيقاتها كلوي وكورتني وكندال على متن 
طائرة »بوينغ 777« من لوس أنجليس إلى 

تاهيتي.
وانضمّ إليهم الحقا زوجها مغني 

الراب كانييه ويست. غير أن هذه العطلة 
الفاخرة لم تلق استحسان مستخدمين 

كثر لإلنترنت اعتبروها في غير وقتها 
وغير الئقة في أوقات األزمة الوبائية 

واالقتصادية هذه. وكتب مستخدم حصد 
تعليقه 11 ألف إعجاب »اضطر ناس 
إلى توديع أقربائهم الذين يموتون 

وحيدين في المستشفى عبر الهاتف. 
ومن الصواب فعال نشر هذه الرحلة 

المرحة على مواقع التواصل 
االجتماعي في وقت يعاني العالم 

األمرّين. يا له من تواضع ويا 
لها من حكمة فعال«. وغرّد مغني 

الروك البريطاني بيتر فرامبتون أن 
»الناس يذهبون اليوم إلى بنوك الطعام 

وليس إلى الجزر الخاصة«.

أقوالهمأقوالهم

- »الشعب الليبي ال يمكن أن يقبل 
التدخل في خياراته من أية دولة 

شقيقة أو صديقة«.

أمير قطر الشيخ
 تميم بن حمد آل ثاني

- »شكرا للجزائر وأتمنى استمرار 
عملها لصالح ليبيا«.

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

- »الليبيون يريدون األمن والحكم 
الرشيد والوحدة«

رئيسة البعثة األممية للدعم 
في ليبيا باإلنابة
ستيفاني وليامز

الشيخ مصطفى سليمان امنينه
في مثل يوم أمس، منذ 35 عامًا، رحل عنا الشيخ مصطفى، 
نجل الباشا سليمان منصور امنينه، عميد بلدية بنغازي من سنة 
1905 إلى 1907، وهو الذي جمع في بيته رجال مدينة بنغازي 
تسليم  على  إما  واالتفاق   1911 اإليطالي سنة  الغزو  لمناقشة 

المدينة سلميًا حسب شروط إيطاليا، 
معركة  فكانت  الــجــهــاد،  وإمـــا 

فحكم  الشهيرة،  »جليانة« 
إلى  ونفي  بالمؤبد،  عليه 

إيطاليا وتوفي في المعتقل 
الشيخ  وُلــد   .1916 سنة 
امنينه  سليمان  مصطفى 
سنة 1906 ونال قسطًا من 

ما  وحفظ  الديني  التعليم 
الكريم،  القرآن  من  له  تيسر 

عين  االســتــقــالل  مطلع  ــي  وف
عضوًا  ُانتخب  ثم  لألوقاف،  مديرًا 

إلى   1956 سنة  من  الشيوخ  بمجلس 
1967. وظل بيته المقر الرسمي لالحتفال السنوي بذكرى وفاة 
السنوسية،  الدعوة  مؤسس  السنوسي،  علي  بن  محمد  السيد 
منذ أن خصصت العائلة من أمالكهم مقرًا للزاوية السنوسية 

بشارع قصر حمد.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

أن أهم كّتاب 
األغنية املصرية، 

الذين عرفتهم، 
رجال، وال علم لي 
بوجود امرأة بارزة 

بينهم

 السجن لمرشد »االستعباد الجنسي«
في عقوبة توازي السجن مدى الحياة، حكم قاض فيدرالي في بروكلين على 
المرشد األميركي، كيث رينيري، بالسجن 120 سنة. وجاء ذلك بعد إدانته 
خاللها  من  مارس  التي  »نكسيوم«،  بمّلته  صلة  على  متعدّدة  بجرائم 
عاما(   60  ( الرجل  مسيرة  نهاية  الحكم  هذا  ويشّكل  الجنسي.  االستعباد 
والذي ال يزال يتمتّع بقدرة إقناع واسعة في أوساط العشرات من أتباعه، 
بالرغم من االتهامات التي تطاوله. وفي ختام محاكمة امتدّت على ستة 
ُأقرّ بذنبه في   ،2019 الفيدرالية في يونيو  أسابيع في محكمة بروكلين 

سبع تهم رئيسة، من بينها االستعباد الجنسي لفتاة في الخامسة عشرة 
واالبتزاز وتشكيل عصابة إجرامية.

ألباني  في  جمعية   1998 العام  في  أسّس  رينيري  كيث  وكان 
)والية نيويورك( تحمل اسم »نكسيوم« توّفر دورات لتنمية القدرات 

الشخصية بأسعار باهظة.
وكان هذا الرجل صاحب النفوذ الواسع يبقي 15 إلى 20 امرأة منذ 

البداية تحت سيطرته ويمارس معهنّ عالقات جنسية كما يحلو له.

أظهرت دراستان حديثتان أن سطح القمر يكتنز كميات من المياه أكبر بكثير 
المتوقع، على شكل جليد موزع على فوهات صغرى كثيرة، ما قد يشكل  من 

موردا محتمال يمكن للمهمات الفضائية المستقبلية اإلفادة منه.
ولطالما ساد اعتقاد بأن القمر جرم سماوي جاف، إلى أن اكتشف باحثون سنة 
مهمات  خالل  فضاء  رواد  جلبها  )ماغما(  صهارة  داخل  مياه  جزيئات   2008

»أبولو«. 
الماء موجود على شكل جليد مائي في قاع فوهات  هذا 
المناطق  بقرب  الظل،  في  الــدوام  على  تبقى  كبيرة 
الحرارة  درجــات  تكون  حيث  القمر  في  القطبية 

منخفضة للغاية.
»نيتشر  مجلة  نتائجها  نشرت  دراســة  وكشفت 
أسترونومي« وجود فوهات دقيقة كثيرة تكتنز جليد 

الماء في قاعها، وتسمى »المصائد الباردة«.

 المياه على القمر أكثر مما نتوقع

أعلنت مصلحة اآلثار الليبية أن فريًقا من قسم الترميم بمراقبة آثار 
بنغازي تولى عمليات ترميم بمدينة برنيكي األثرية.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها في »فيسبوك«، السبت، أن هذه 
المدينة لم تشهد أعمال ترميم منذ أكثر من عشرين سنة.

وقالت إن عمليات الترميم تمت »بعد ما وفرت مصلحة اآلثار 
الليبية بشحات المادة األساسية للترميم، وهو الجير الهيدروليكي، 

إذ بدأ قسم الترميم بأعماله للحفاظ علي المدينة من االنهيار 
والتآكل والتشقق وإعادة تثبيت كل األجزاء المتساقطة إلى 

مكانها«. وحسب المنشور، تعرضت المدينة أثناء الحرب إلى 
تدمير في بعض أجزائها على أيدي عناصر إرهابية، الذين استغلوا 

المكان كمقبرة لدفن موتاهم.
وكشفت المصلحة أن األهمية التاريخية للمدينة، مثلت الدافع 

لإلسراع بعملية الترميم، موضحة أن األعمال مازالت مستمرة في 
بعض األجزاء من المدينة، على أيدي فريق من الخبراء، منهم 

الباحث محمد التير رئيس وحدة الترميم بالمراقبة، والباحث 
مبروك العنيزي، والفنيان عزالدين الزهري وحامد الحضيري.

 ترميم مدينة برنيكي األثرية ببنغازي
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